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Cu privire la aprobarea Regulamentului
J Comisiei pentru privatizarca incdperilor

nelocuibile, proprietate municipald, date in localiune
gi constituirea Comisiei pentru privatizarea
incdperilor nelocuibile, proprietate municipald, date in localiune

in scopul folosirii ralionale al incdperilor nelocuibile aflate in proprietatea
publicd a municipiului Chigindu, acumuldrii de resurse suplimentare in bugetul
local, pentru realizarea programelor social-economice gi denroltarea infrastructurii
gospodiriei municipale, in conformitate cu Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007
,,Privind administrarea gi deetatizarea proprietdtii publice", cu Regulamentul cu
privire la privatizarea inc[perilor nelocuibile date in loca]iune, aprobat prin
Hotdrdrea de Guvern nr. 468 din 25.03.2008, conform pct. 10 din Hotdrdrea de
Guvern nr. 945 din 20.08.2007 ,, Cu privire la mdsurile de realizare a Legii nr.
12I-XVI din 04.05 .2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietdfii publice",
in temeiul art. 14 alin. (2)lit. b), d) $i m), art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd locald", Consiliul municipal
Chiqindu DECIDE:

l. Se apro'b6 Regulamentul Comisiei pentru privatizarea inciperilor nelocuibile,
proprietate municipald, date in locafiune (anexa nr.l ).

2. Se constituie Comisia pentru privatizarea incdperilor nelocuibile, proprietate
municipald, date in localiune (anexanr.2).

3. Se aprobd contractul-tip de vdnzare-cumpdrare a bunului in proprietate privat6,
cu achitarea integrald a costului pentru privatizare (anexa nr. 3).

4. Se aprobi contractul-tip de vdnzare-cump6rare a bunului in proprietate privatd,
cu achitarea in rate a costului pentru privatizare (anexa nr. 4).

5. Se aprobi modelul graficului de achitare in rate a costului de privatizare (anexa
nr. 5).



6. Se aprobd modelul declaraliei privind imparlialitatea in procesul decizional
( anexa ff. 6).

7. Se investegte Comisia pentru privatizarea incdperilor nelocuibile, proprietate
municipald, date in locafiune, cu dreptul de a aproba decizii de privati ine, iar
viceprimarul de ramur6 - cu dreptul de a semna contractele de viltuare-cumpdrare
a inciperilor nelocuibile.

8. Se stabilegte cd in canil eliberdrii, suspenddrii sau degrevdrii din funclia public6
delinutd a membrului Comisiei pentru pnvatizarea incdperilor nelocuibile,
proprietate municipald, date in localiune, atribuliile acestuia vor fi exercitate de
cdtre persoana care-l substituie, frrd" emiterea unei noi decizii.

9. Se abrogd:

- punctele 5, 6, 7, 8 ale deciziei Consiliului municipal Chigindu nr. 10/6 din
22.10.2009 gi anexele specificate in acestea;

- decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 4l2l din 19.04.2010 ,pespre operaxea
unor modificdri qi completdri in decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 10/6
din 22.10-2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei gi statelor
de funclii ale Direcliei generale economie, reforme gi 

-relalii 
patrimoniale,

Regulamentului Comisiei pentru privatizarea incdperilor nelo.rribib, proprietate
municipald, date in locafiune, gi componenfa nominald a Comisiei municipale de
priv atizare a fondului nelocuibil" ;

-decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 2/2I din 2I.02.2012 ,,Cu privire la
aprobarea componenfei nominale a Comisiei pentru pivatizarea inc6perilor
nelocuibile date in locaJiune";

- decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 419 din 26.04.2013 ,,Despre operaxea
unor modific6ri in deciziile Consiliului municipal Chigindu rtr.2l2l aiiZ1.OZ.ZO1Z
gi nr. 4121 din 19.04.2010".

6. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigin6u va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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Anexa nr. 1

la ndu
nr 15

REGU
Comisiei pentru privati

proprietate muni

I. DISPOZITII GENERALE

1.1. Regulamentul Comisiei pentru privatizarea incdperilor nelocuibile,
proprietate municipald, date in localiune (in continuare - Comisia) este elaborat in
conformitate cu Hotdrdrea de Guvern nr. 468 din 25.03.2008 ,,Cu privire la
privatizarea incdperilor nelocuibile date in locafiune", lindnd cont de pievederile
Legii nr. 989 din 18.04.2002,,Cu privire la activitatea de evaluare", fegii nr. 16
din 15.02.2008 ,,Cu privire la conflictul de interese,,.

1.2. Comisia este instituit6 in scopul desf5gurdrii gi supravegherii procesului
de privatizare a incdperilor nelocuibile din proprietatea municipali (clddiri,
construcfii, inclusiv imobile separate, precum gi anexe nelocuibile la blocurile de
locuinte), care sunt date in localiune de cdtre Consiliul municipal Chigin6u gi nu
sunt incluse in lista bunurilor supuse privatizdrii. Comisia igi desfdgoard activitatea
in baza prezentului Regulament, in conformitate cu Legea nr. 121-XVI din
04-05.2007 ,,Privind administrarea gi deetatizarea proprietifii publice", cu
Regulamentul cu privire la privatizarea incdperilor nelocuibile date in localiune,
aprobat prin Hotdrdrea de Guvern nr. 468 din 25.03.200g.

IT. CONSTITUIREACOMISIEI

2.1. Consiliul municipal Chigindu creeazd,,inbazaunei decizii, Comisia pentru
privatizarca incdperilor nelocuibile, proprietate municipal6, date in locafiune, in
componenla cdreia sunt numifi reprezentanfi din partea:

. Consiliului municipal Chigindu;
o Primdriei municipiului Chigindu;
o Directiei generale economie, reforme gi relalii patrimoniale;
o Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi relafii funciare;
o Direc{iei generale locativ-comunale gi amenajare;
o Direcfiei generale finanfe;
t dupd caz, vor fi antrenafi reprezentanfi ai oficiului cadastral gi

exper{i independenli.
2.2. In calitate de pregedinte al Comisiei este numit viceprimarul de ramurd al

municipiului Chigindu, iar in calitate de secretar - geful Direcfiei privatizarea
fondului nelocuibil din cadrul Direcfiei generale economie, ..ior-. gi relafii
patrimoniale (DGERRP). in lipsa gefului Direcliei pfivatizarea fondului lelocuibil
atribuliile de secretar al Comisiei sunt exercitate de cdtre persoana care-l substituie.



Pregedintele Comisiei organizeazd gi conduce gedintele Comisiei.
Vicepregedintele Comisiei organizeazd procesul de privatizare a incdperilor

municipale date in locafiune. In lipsa pregedintelui Comisiei, vicepregedintele

exercitd atribufiile acestuia.
Secretarul Comisiei examineazd dosarele pentru privatizarea incdperilor
municipale date in locatiune, pregitegte materialele necesare pentru gedin{ele

Comisiei, perfecteazd procesele-verbale ale gedinlelor Comisiei, informeazd
solicitanlii despre deciziile adoptate, perfecteazd gi elibereazd cump[ritorilor
extrasele din procesele-verbale. La prezentarea dispozitiilor de plat6 privind
achitarea costului incdperilor, perfecteazd contractele de vdnzare-cumpdrare, iar
dupd semnarea acestora de cdtre viceprimarul de ramurd, le elibereaz[ locatarului
contra semndturd, pentru autentificare gi inregistrare in . modul stabitit. intru
executarea atribufiilor sale, secretarul Comisiei are dreptul de a solicita informafii,
iar subdiviziunile Directiei generale economie, reforme gi relatii patrimoniale gi ale
Consiliului municipal Chigindu, inclusiv subieclii de gestiune ai patrimoniului
municipal, au obligatia de a prezenta acestuia, gratis, informatia solicitatd despre
bunurile pasibile de privatizare.
Membrii Comisiei examineazd documentele prezentate la gedintd, fac propuneri
argumentate privind costul incdperilor solicitate. Membrii Comisiei pot inainta gi

alte propuneri gi obieclii.
2.3. in activitatea sa Comisia se cdlduzegte de prevederile Codului Civil, Legii

nr.l2l din 04.05.2007 privind administrarea gi deetatizarea proprietdfii publice,
Hotdrdrii de Guvern nr. 468 din 25.03.2008, Legii cu privire la proprietatea publicd
a unitdlilor administrativ-teritoriale nr. 523 din 16.07.99, precum gi de alte acte
normative in vigoare.

III. ATRIBUTIILE $I OBLIGATIILE COMISIEI

3.1. Comisia are urmdtoarele atribu{ii:
o examlneazd dosarele referitoare la privatizareaincdperilor date in loca{iune,

prezentate de solicitanti la Directiapnvatizarea fondului nelocuibil a DGERRP;
. adoptd decizii privind privatizarea inciperilor, proprietate municipald,

transmise in loca{iune gi stabilegte costul acestora;
. examineazd sesizirile, recursurile, petiliile gi alte scrisori ce vizeazd

deciziile Comisiei gi se pronun!6 asupra acestora;
o reexamineazd deciziile adoptate anterior privind pivatizarea inc[perilor,

proprietate municipalS, gi le lasi in vigoare, le modificd sau le anuleazd in baza
temeiurilor legale;

o in cazul neachitdrii costului incdperilor in termenele stabilite, adoptd decizii
privind anularea deciziilor de privatizare.

3.2. Comisia este obligatd sd respecte prevederile legislafiei privind
privatizarea incdperilor nelocuibile, proprietate municipald, date in locafiune.

3.3. In activitatea lor, membrii Comisiei pentru privatizarea incdperilor
nelocuibile date in locafiune, sunt obligali sd serveascd interesul public cu
imparlialitate gi obiectivitate, sd asigure transparenla gi controlul public al



activit6lii Comisiei, Sd evite aparifia conflictului de interese. La aparilia

conflictului de interese, membrii Comisiei vor proceda in concordanfd cu

I de interese, vor respecta principiile
ictului de interese 9i vor fine cont de

sonale, sub sancfiunea aplicatd conform
a conflictul de interese nr.l6-XVI din

15.02.200g. De asemenea, membrii Comisiei vor depune declaratii de interese

personale in condiliile Legii cu privire la conflictul de interese'

IV. ACTIVITATEA COMISIEI

4.1. Comisia se intrunegte in qedinte pentru a examina dosarele referitoare la

privatizarea incdperilor nelocuibile, date in localiune, 9i pentru a adopta deciziile

corespunzdtoare.
4.2. $edinfele Comisiei sunt deliberative

pulin 213 din membrii ei. in cantl in care 9e

aceasta se convoacd repetat, insd nu mai tdtziu
4.3. Membrilor Comisiei le vor fi remis

dosarelor de privatizare'cu 7 zile inainte de gedinla Comisiei la care vor fi
examinate aceste dosare.

4.4. Deciziile Comisiei se adoptd cu majoritatea simpld de voturi din numdrul

total de membri prezenli la gedinld.incaz de paritate de voturi, dosarul se remite

spre reexaminare.
4.5. Deciziile Comisiei se consemneazd intr-un proces-verbal, intocmit de

cdtre secretarul Comisiei.
4.6. in procesul-verbal respectiv se va indica, pentru fiecare dosar in parte,

numdrul membrilor prezenli la qedinfd, rezultatele votdrii (pto, contra, ablineri),

decizia adoptata, pr..,r- gi, dupd cM, argumentele membrilor Comisiei care au

votat ,,.ont 
-u". 

Procesul-verbal este semnat de citre to{i membrii Comisiei, care au

panicipat la gedinta respectivfl, in termen de 5 zile de la data gedintei'

4.7. In cazul in care un membru al Comisiei refuzd si semneze procesul-

verbal, acesta este obligat sd argumenteze motivul refuzului printr-o declaralie

scris6, care se va anexa la procesul-verbal respectiv'

V. iNCAPERILE NELOCUIBILE SUPUSE PRIVATIZARII

5.1. Sunt pasibile de privatizare incdperile nelocuibile care constituie

proprietate -urricipal6, incluJiv cele amplasate in imobilele transmise, conform

iegislaliei, din g.riiun.u intreprinderilor municipale gi a societdlilor pe acliuni in

ge-stiunea asocialiilor de proprietari ai locuinlelor privatizate, dacd acestea sunt

date in locatiune de Consiliul municipal Chigindu'

5.2. Nu sunt pasibile de privatizatei
a) inc6perile nelocuibile din cld lirile in care sunt amplasate autoritdlile

publice, inireprinderile, organizaliile gi institutiite municipale (cu exceplia

subsolurilor ori parterului acestor cldd ri, in cazul in care au fost prevdzute in

documentele de proiectare pentru amplasarea bunurilor de menire social6, 9i

s



inc6perilor din subsoluri, etaje tehnice in care nu sunt amplasate noduri ale

relelelor inginere gti) ;

b) bunurile imobile care constituie patrimoniu cultural nafional;

c) bunurile imobile in a cdror privinld sunt adoptate decizii de demolare, in
conformitate cu Planul urbanistic general al municipiului Chigindu;

d) inciperile amplasate pe traseele relelelor inginereqti, in pasajele subterane

pentru pietoni gi in alte locuri de uz comun;
e) incdperile in care sunt amplasate noduri ale relelelor ingineregti;
f) incdperile al ciror cost a fost inclus in costul altor bunuri care se

privatizeazd;
g) imobilele avariate gi cele din domeniul public ale institufiilor gcolare,

pregcolare, medicale, culfurale etc.

VI. PROCEDURA DE PRIVATIZARE A INCAPERILOR
NELOCUIBILE

6.1. Direclia prlvatizarea fondului nelocuibil primegte gi inregistreazd cererile
privind privatizarea incdperilor nelocuibile de la locatarii care se afl6 in relalii
contractuale de localiune cu Consiliul municipal Chigindu.

6.2. Locatarii care inten\ioneazd sd privatizeze spaliile inchiriate urmeazd sd

completeze in prealabil la Direcfia privatizarea fondului nelocuibil o cerere-tip
privind inspectarea inc[perilor la fala locului. Actul de examinare a incdperilor
date in locafiune, intocmit de locator,va fi depus in adresa Comisiei, impreund cu

actele specificate in pct. 6.3. al prezentului Regulament.
6.3. Dosarul pentru privatizarc trebuie sd conlini cererea pentru privatizare,

adresatd Consiliului municipal Chigindu @irecliei privatizarca fondului nelocuibil,
Comisiei pentru privatizarea incdperilor nelocuibile), la care se vor anexa

urmdtoarele acte:
a) decizia despre darea in localiune (in original);
b) contractul de localiune (in original);
c) raportul de evaluare a incdperii, intocmit de cdtre experli licenliali in

domeniu, perfectat cu cel mult 6 luni pdnd la data depunerii cererii pentru
privatizare;

d) actul de examinare a incdperilor date in localiune, intocmit de locator,
conform situaliei de p6n6la doud luni de zile inainte de data depunerii cererii;

e) planul-schemd al incdperii (dosarul cadastral) pentru pnvatizare, eliberat

de Oficiul cadastral teritorial Chigin[u;
0 copia deciziei privind inregistrarea persoanei juridice;
g) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
h) copia buletinului de identitate gi figei de insotire ale conducdtorului

intreprinderii;
i) copia buletinului de identitate gi figei de insolire ale persoanei fizice;
j) certificatul de urbanism informativ pentru blocurile cu un nivel;
k) dupd caz, informafia de la Ministerul Culturii referitoare la includerea

obiectului in Registrul monumentelor ocrotite de stat;

1) documentele care certifici transmiterea imobilului cdtre asocialia

6



proprietarilor de

m) dovada
n;dovada.6.4dinprezentulRegulament;
o) dup6 caz, pro ntificatd in modul stabilit prin lege,

cu specifi careaexpres gate din partea locatarului'

6.4. Taxa pentru qi ittor-irea contractului de v6nzare-

cumpdrare constituie 15 u.c.' pe care locatarul o

al DGERRP gi care se utilizeazdin conformitat

de elor sPeciale' in
de nu se restituie'

regulament,sedepunnumai,d"tf 
oo:1;i::t":ti'#t?':'#il#tfi 

"#'Tllllde valabilitate al contractului de localiune. in cazvl exfirarii termenului de

valabilitate al contractului de localiune dupd data primirii cererii pentru ptivatizate,

cererea respectivd va fi consideratd depusd in termen 9i va fi inclusd spre

examinare pe ordinea de zi a Comisiei'
Dosarele care depdgesc termenul indicat la acest punct vor fi restituite

solicitanlilor.
;i. Nu, se permite primirea dosarelor pentru privatizate in_ cazul existenlei

datoriilor la plata pentru 
"tritiu 

incdperilor solicitate sau in cazul in care dosarul

este incomplet.
6.7. Obiectul de vdnzare-cumpdrare trebuie sd fie liber de orice vicii materiale

sau juridice (conform prevederilor Codului Civil)' r_ ,-,^^ ^-)2^6.g. In cazul prob.lot de existenla viciilor de orice ordin (inclusiv litigii
judiciare) Comisia ia scoate dosarul de pe ordinea de zi pentru a fi reexaminat

dupd lichidarea viciilor depistate.

6.9. Decizla de vdnzare a incdperilor date in localiune se adoptd {e c6{e

Comisie, urrnare a examindrii documentelor prezentate de_locatari, specificate la

punctul'6.3. al prezentului Regulament, lindndu-se cont de valoarea indicata in

raportul de evaluare.
6.g. prelul de vdnzare stabilit de Comisie nu poate fi mai mic decdt preful de

pia!1 indicat in raportul de cdtre o persoand

juriAina sau fizicd licen! Condiliile 9i modul
989 din 18.04.2002

', de standardele nalionale de evaluare,

I final indicat in raportul de evaluare este

alizei comparative a vdnzdrilor, Comisia

va stabili preful de vdnzare conform metodei nominalizate.

6.9. Dec\z\afavorabila a Comisiei constituie temei legal pentru inqtiinfarea, in

termen de l0 zile de la adoptare, a locatarilor referitor la costul incdperii, carg

vrmeazd s6 fie achitat ca plaid unic6, in termen de 30 de zile de la data adoptdrii

deciziei. Dupd caz, la roii.itur.u locatarului, Comisia poate decide achitarea in
depdgi 6 luni. La achitarea in rate, prima

din preful de vdnzare 9i se achitd pdni la
rare, dar nu mai tdrziu de 30 de zile de la

data adoptdrii deciziei.
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6.10. Trangele ulterioare ale pldlii se vor efectua in sume egale, lunar ori
trimestrial, sau inainte de termen, cu indexarea lor in functie de nivelul inflafiei,
calculat de la data incheierii contractului de vdnzare-cumpirare pdnd la data
efectudrii plelii.

6.11. Modul de indexare a trangelor ulterioare ale pl61ii bunului privatizat se

stabilegte de Guvern.
6.12. In cazul neefectudrii plelii in termenele stabilite in contract, vdnzdtorul

va calcula, iar cumpdrdtorul va achita, pentru fiecare zi de intdrziere, o penalitate

de 0,1 la sutd din suma neachitatd.
6.13. in cazul in care locatarul nu a achitat, in termen de 30 zile, costul

obiectului solicitat pentru cumpdrare ca platd unicd sau cel putin 50Yola achitarea
in rate, Comisia este in drept sd anuleze decizia de vdnzare.

6.14. La achitarea in rate, Direclia pivatizarea fondului nelocuibil
monitorizeazd, executarea de cdtre cumpdrdtori a obligaliilor asumate in contractele
de vdnzare-cumpdrare a bunurilor, intreprinde mdsuri in vederea executdrii acestor

obligalii sau rezilierii contractelor.
6.15. Mijloacele bdnegti provenite de la privatizarea inoiperilor nelocuibile

proprietate publicd a municipiului Chiqindu se varsd in bugetul municipal.
6.16. Dupd prezentarca dispoziliei de platd privind achitarea costului

incdperilor date in localiune, stabilit de Comisie, ori a p151ii iniliale la achitarea in
rate, precum gi a dispoziliei de platd privind achitarea impozitului privat, in termen
de 15 zile, viceprimarul de ramur6, in numele Consiliului municipal Chigindu,
incheie cu cumpdrdtorul contractul de vdnzare-cumpdrare, care urmeazd sd fie
autentificat in modul stabilit in Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 ,,Privind
administrarea gi deetatizarea proprietdlii publice". La achitarea in rate, contractul
de vdnzare-cumpdrare va prevedea grevarea bunului pdnd la achitarea integrald.

6.17. Predarea-primirea incdperilor se va efectua prin act de predare-primire,
intocmit in modul stabilit de Guvern, dupd achitarea integrald a costului sau, dupd
caz, a costului indexat in funclie de nivelul inflaliei, inclusiv al penalit[]ilor.

6.18. Plata pentru locafiune se va incasa de la locatar pan6 la data autentific6rii
contractului de 

-vdnzare-cumpdrare, 
conform prevederilor Codului Civil. in cazul

neachitdrii, Comisia este in drept sd reexamineze decizia de vdruare.
6.19. Actul de predare-primire a incdperilor, intocmit in modul stabilit, gi

contractul de vdnzare-cumpdrare constituie temei pentru inregistrarea dreptului de

proprietate asupra bunului la oficiul cadastral teritorial Chigindu.

VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Prezentul regulament se modificd gi se completeazdin modul stabilit, prin
decizia Consiliului municipal Chiqindu.

7.2. Litigiile ce rezultd din raporturile privind vdruarea-cumpirarea a

inciperilor nelocuibile, date in locafiune, se solulioneazd in instanta de judecatd

competentd.

8

+,.F ^ tl^) ai

SECRETAR AL

,')

U O,' u'-ftaleriu idencu



Anexa nr.2
la decizia Consiliului municipal Chigindu
nr. 319 din 18. to - 2015

Componen
Comisiei pentru Privatizarea i

proprietate municiPald,

Pregedintele Comisiei t';;"'' 
-- 

:'n'

Nistor Grozavu - viceprimarul de ramurd al municipiului Chiqindu

Berdili Aliona

Ceban Mihail

Josan Neofit

$tefini{i Ion

Dumanschi Ghenadie

Oboroc Liviu

Gurschi Diana

Ilerta Veronica

Iermicioi Vladimir

Blaj Radu

Munteanu Igor

Stoian Victor

Vicepregedintele Comisiei
- $ef al Direcliei generale economie, reforme

fondului nelocuibil

Membrii Comisiei:
- consilier al Consiliului municipal Chigindu;

- consilier al Consiliului municipal Chigindu;

- consilier al Consiliului municipal Chigindu;

- consilier al Consiliului municipal Chiqindu;

- consilier al Consiliului municipal Chigindu;

- $ef al Direcliei asistenldjuridicd;

- gef al Direcliei generale finanle;

- gef adjunct al Direcliei generale economie,
reforme qi relalii patrimoniale;

- $ef adjunct al Direcliei generale arhitecturd,

urbanism gi relafii funciare;

- $ef adjunct al Direcliei generale locativ-comunale
gi amenajare;

al Oficiului Cadastral Teritorial Chigindu

gi relatii patrimoniale

Secretarul Comisiei
Volcova Aliona - specialist principal al Direcliei privatizatea

9
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Anexa nr. 3

de vinzare-cumpirare a bunului in p

la decizia Consiliulu! 
=mu4i9,1p 

al Chi gindu

(data, luna, anul - cu litere)

municipiul Chigindu

Subsemnalii: Consiliul municipal Chigindu'

in persoana viceprimarului municipiului Chigindu

numit in continuate ,,vdnz6tor", 9i

(numele, prenumele)

(n rmele, prett t-tle 
"u-pdrdtorului 

sau persoanei imputernicite)

numit in continuare ,,cump6r6tor", au incheiat prezentul contract privind

urmdtoarele:

l. Y1tnzdtorul vinde gi, respectiv, cumpdrdtorul cumpdrd incdperile

nelocuibile/ constructia separatd cu suprafald totala echivalentd cu
metri pdtrali,

(cu cifre gi litere)

situate/d in municipiul Chigindu,

(adresa)

2. y dnzdtorul vind e, in baza De ciziei C omi si ei pentru pnv atizarea inc [perilor

nelocuibile, proprietatea municipald, date in locatiune nr. 
- 

din "-" 20-,
bunul la preful stabilit O" 

.

(cu cifre gi litere)

La inchei ereaprezentului contract cumpdrdtorul a achitat preful de vdnzare al

bunului in sum6 O. tt'

care a fost depus

(unde, cui, forma de Plat[)

Transmiterea dreptului de proprietate (folosin!6, posesie, dispozilie) asupra

inc6perilor nelocuibileJ construcfiei separate, date in locafiune, se va efectua in

momentul inregistrdrii contractului la Oficiul cadastral teritorial Chigindu.

10



3. in caz dedeces al cump6ratorului (persoand ftzicb)drepturile ut "!lt^*:lll^
stipulate in prezentur contract ,. t *.-it irogtenitorilor, iar in caz de reorganrzare

(persoan' jurioica; - ,. liur,r-it ,;;;;t;riloi de drept, in modul stabilit de Codul

Civil. . ., - -2 -^.
4. Cumpdrdtorul exploatea zd' intr eline qi repard

goare, precum
proPorlional

e tehnicd qi d

"or?:t"itj-.""t* privatizdrii inc'per'or amprasate in imob'e ce constituie

monumente istorice, de arhitectur[ 9i culturd de

este obligat s6 pe"t'L'" acest imobil conform proi

acestuia se va efectua cu autonzarea organelor

*""?UJiii;, 
specifice de intrelinere 9i p'strare a bunului instrdinat:

s6le resPecte'

DATELEDEIDENTIFICARE$ISEMNATUnIEPARTILOR

,, ,, , , ' = :tiEcarea gi inregistrarea
7 - cumpdrbtorut-'upotta theltuielile pentru autt

Vdnzdtorul:
Consiliul municiPal Chigindu

Viceprimar al municipiului Chiginiu

CumPdrdtorul:

Semnatura
L.S.Semn6tura

L.$.

$guittlJ

SECRETAR
U(2,'' o/ ua'leriu Didencu
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nr. Jlg din

(data, luna, anul - cu litere)

municipiul Chigindu

Subsemnafii: Consiliul municipal Chiqinlu'

in persoana viceprimarului municipiutui Chigindu ,
(numele, prenumele)

numit in continuare ,,vdnzdtor", gi ' ' '
1n rm"l.fpr"n r-.le c.rmpdteto*lrri sau persoanei imputernicite)

numit in continuare ,,cump[rdtor", incheiat prezentul contract Privind

urmdtoarele:

1. v6nz5torul vinde qi, respectiv, cumparatorul cumpdrS, incaperile

nelocuibile/ construclia separati cu suprafald totald echivalentd cu , -r^2-:+-^+imetri pdtrafi,
(cu cifre gi litere)

situate/d in municipiul Chigindu,-
(adresa)

2. Y Unzdtorul vind e, in bazaDec iziei c omi si ei pentru pnv atlzatea inc dperilor

nelocuibile, proprietatea municipal[, date in locaJiune nr. din

u 

-" 
2o-' bunul la Preful stabilit u'

(cu cifre qi litere)

La inchei ereaprezentului contract cumparatorul a achitat preful de vanzare al
l^:

bunului in sumd de
lei

(cu cifre gi litere)

care afost dePus

(unde, cui, forma de Plat6)
1ei,

Restul sumei de
(cu cifre gi litere)

conform Dec iziei comi siei pentru priv atizarea incdperilor nelocuibile, proprietate

municipald, date in localiune ff' 
- 

din "-" 0 
-, 

Vo fi achirtatd
lei

lunar, in sume egale de

z

t2



lui contract, cu indexarea lor in funclie

monumentelor.
6.Condiliispecificedeintrelineregipdstrareabunuluiinstrainat:

ea 9i inregistrarea

t"'i]r:'"

A, I
A (y'' - 7 Valeriu Didencu

13
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Consiliul municiPal Chiqindu

icl,iol

SECRETAR AL



Anexa nr. 5

la deciziaConsiliului ruunicipal Chi gindu

nr. s/g ain

Suma de
(ou oifre 9i litere)

urmeazd.a fi achitata in rate, prima tran96 a pldlii a constituit 50yo din cost
-a-x l^ Anlo Aa

lei, care a fost achitatd pind la data de

(cu cifre gi litere)' ZA , iar cealaltd suma de
(cu cifre 9i litere)

urmeazda fi achitatdlunar qi nu va depdqi termenul de 6luni.

pentru transmiterea

l.Sestabileqtegraficuldeachitareinrateacostuluideprivatizarepentrurn baza Deciziei Comisiei Pentru

e municiPalS, date in localiune'

lei

lei,
tt_tt

Ratele se vor achita in sume egale de

in trangele duPd cum urmeaz6:

I ratd,pin6la data " "'-'20-,

a II-a rat6, Pind la data " 

-"'-'20-,

Vdnzdtorul:
Consiliul municiPal Chiqiniu

Viceprimar al municipiului Chigindu

(cu cifre gi litere)

a IV-a rat6, Pind la data " .20-_,

a V-a rat6, Pind la data "-"'-'20-,

Cumpdrdtorul:

lei,

a III-a rat6, pind la data " 

-".-.20-, 
a vl-a rat6, pin6la data "-"'-'20-'

2. in cazul neachitarii plalilor in termenele stabilite,

prevederilepct.6.ll.alRegulamentuluiComisieipentrupr
nelocuibile, proprietate munlcipal6, date in localiune 9i pct'

vdnzare-cumpdrare, cumpdrdtorul va pldti pentru fiecare zi de

in m[rime de 0,1 o/o dlnsuma neachitati in termen'

Semnltura
L.$.

Valeriu Didencu

C\ Hlitb'L\'- ,Ii I J'a

^?"., 
w=s"l"9

azoi-
l4



Declarafie

privind impar{ialitatea in procesul decizional

Subsemnat,;Jla
tnGE-umete,Prenumele)

'll#liiti, a*.1" localiune' in calitate de

rum:*##|il:lfifiifi ff :T-#:i'"#;Fl":,il.c"ercaprincipile
senerare de tratare ri sor.uliopur.'^u .onnictului de interese gi voi line cont de

Interesul public, renun!^nd ta intereJett p' 
"o"uft'.t"U 

sancliunea aplicatd conform

art. 12 9i a*. z't" ite regii ."';;i;; ru *nriiour de interese nr'16-Xvl din

15.02.2008.

illl 20-.
ilua luna" anul)

Semn6tura

{1frffif't}

SECRET
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