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Cr.r privire la darea în arendà a unul
lot de pàmânt din bd. Renaçterii,

Jr-rdecàtoriei Rîçcani, mun. Chiçinàu
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Având în vedere demersul çi actele prezentate de càtre Judecàtoria Rîçcani,
mun. Chiçinàu, avizul çi soluçia urbanisticà specificate în schema de situaçie a

terenului, elaboratà de càtre Direclia generalà arhitecturà, urbanisrn çi relalii ,

lunciare, care potrivit Regulamentului local de urbanism al oraçului Chiçinàu este
situat în zona cu codul C2, prevâzutà pentru amplasarea blocurilor locative cu spatii
comerciale la parter çi la etajul 1), în temeiul art. 41, art.42 çi art.46 din Coclul
funciar, în temeiul art. 9 (2) lit. h) din Legea nr. l2l din 04.05 .2007 ,,privind
administrarea çi deetatizarea proprietà1ii publice,,, art. gl|-gzT din Codul civil, art.
14(2) lit. b)- lit e), arr. l9 (4) çi arr. 77 (Z) din Legea nr.436-XVI din 29.12.2006
"Privind adrninistrafia publicà localà", decizia Consiliului mr_rnicipal Chiçinàu nr.
3123 din 02.04.20 [3 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gesrionarea
resurse lor fi-rnci are muni cipale", Consiliul municipal Chiçinàu DEC I DE :

1. Se dà în arendà, pe o perioadà de trei ani, Judecàtoriei Rîçcani, mun.
Chiçinàu, lotul de pàrnânt cu suprafala de 0,3 ha, din bd. Renaçrerii, penrru
edificarea unui bloc locativ întru asigurarea cu spa{iu locativ al angajaçilor instanlei,
cu conditia efectuàrii pe cont propriu a replantàrii arborilor, stràmutàrii Ia distança
normativà a retelelor tehnico-edilitare, asigurarea infrastructurii inginereçti
necesare, inclusiv drumuri de acces, conform planului-anexà.

2. Beneficiarul se obligà:
2.1. Sà perfecteze cu Direclia funciarà a Direcliei generale arhirecrurà,

urrbanism çi relaçii funciare contractul de arendare a lotului de pàmânt rnenfionat în
punctul 1 al prezentei decizii (plata de arendà l0% din preful normariv).

La momentul încheierii contractului de arendà, sà achite o platà unicà în
cuantum de 707o din valoarea terenului, conform raportului de evaluare.
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2.2. Sà înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chiçinàu dreptul de
arendare a terenului.

2.3. Sà obçinà' de la Direcçia generalà arhirecturà, urbanisrn çi relatii
funciare certificatul de urbanism pentru proiectare.

2.4. Sâ stràmute reçelele tehnico-edilitare din zona de construc[ie la distanla
normativà în coordonare cu gestionarii acestora.

2.5. Sà efectueze amenajarea complexà a terenului arendat. în baza unui
plan general aprobat de càtre Direcfia generalà arhitecturà, urbanisrn çi relatii
funciare în coordonare cu Întreprinderea municipalà ,.Asociafia de gospodàrire a
spaliilor verzi" çi Agençia Ecologicà Chiçinàu, cu replantarea arborilor existenli.

2.6. Sà obçinà actele necesare pentru replantarea arborilor existenli.
2.7. Sâ obçinà autorizafia de construire de la Direcçia aurorizare çi disciplinà

în construcfii, numai dupà. stràmutarea la distanfa normativà a reçelelor tehnico_
edilitare çi replantarea arborilor. *

2.8. Sà nu depàçeascà limitele terenului arendat.

3, Se solicità Oficiului cadastral teritorial Chiçinàu înregistrarea rerenului
specificat în planul-anexà la prezenta decizie.

4. Direcfia funciarà a Direcfiei generale arhitecturà, urbanism çi relalii
funciare va perfecta contractul de arendare, pornind de Ia prevederile pct.1 al
prezentei decizii.

5. Viceprimarul de ramurà al municipiului Chiçinàu va asigura controlul
executàrii prevederilor prezentei decizii.
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