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PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
DISPOZITIE

s%^L din ' ,t9. oS. 4a/,
rCu privire la aprobarea Regulamentului provizoriul
privind procedura de demolare a construcfiilor
executate ilegal pe terenurile ce aparfin domeniului
public/priv at aI municipiului Chiqindu

in scopul combaterii construcfiilor neautorizate gi al asigurdrii gestiondrii gi
valorificlrii eficiente a terenurilor ce apartin domeniului public/privat conform
prevederilor Planului urbanistic general al municipiului Chigin6u, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chigindu nr. 68 I l-2 din 22.03 .2007, 9i Regulamentului
local de urbanism al oragului Chigindu, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chigin[u w. 22140 din 15.12.2008, in temeiul prevederilor Legii privind statutul
municipiului Chiqindu nr. 43I-XIII din 19.04,1995, art.29 (1) lit. g), t) gi art. 32 (l)
din Legea nr. 436-XU din 28.12.2006 ,,Privind administrafia publicl local[",
primarul general al municipiului Chigindu DISPUNE:

1. Se aprobd Regulamentul provizoriu privind procedura de demolare a
construcliilor executate ilegal pe terenurile ce aparfin domeniului public/privat al
municipiului Chigindu (se anexeazd).

2. Direcfia relafii publice (dl Vadim Brdnzaniuc) va difuza in mass-media
prevederile prezentei decizii.

3. Viceprimarul de ramurd al municipiului Chigin[u dl Nistor Grozavu va asigura
controlul indeplinirii prevederilor prezentei dispozifii.

GENERAL

Dorin Chirtoacd
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Anexd
ia primarului general

Re gulam entul provizoriu
privind procedura de demolare a construcfiilor executate ilegal pe terenurile ce

aparfin domeniului public/privat al municipiului Chiginiu

I. Dispozfii generale

1.1. Prezentul Regulament stabilegte cadrul juridic unitar gi condiliile in care se

desfbgoard activitatea de demolare/desfiin{are a construc}iilor executate ilegal pe terenuri

ce apartin domeniului public/privat al municipiului Chiginiu, care, in conformitate cu art.

28 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autoizarea executdrii lucrdrilor de

constructie, sunt considerate ca fiind executate neautorizat (in continuare - regulament).

t.2. Prevederile prezentului Regulament igi au aplicabilitatea in activitatea de

demolare/desfiinlare a constructiilor executate ilegal pe terenuri ce aparlin domeniului

public/privat al municipiului Chigindu, activitate incredin\atd,preturilor de sector.

1.3. Prin construcfie neautorizatil se subintelege orice tip de construcfii capitale

(construcfii cu destinalie locativd sau cu altd destinafie, imprejmuiri), construclii ugor

demontabile (gherete, tarabe, garaje metalice, copertine, panouri publicitare, imprejmuiri

din lemn sau metal, instalatii ce blocheazd cdile de acces, amplasate pe terenuri ce aparlin

domeniului publiciprivat al municipiului Chigindu), precum gi amenajdrile spatiilor
publice, executate in lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, documentaliei de

proiect gi autorizaliei de construire.

1.4. in sensul prezentului Regulament, la categoria construc{iilor neautorizate, se

mai inscriu: reconstructiile, replanificirile, intervenliile in constructii, prin care se modifici
proiectul inifial sau directia de deschidere a ugilor de la intrarea in apartamente gi care

blocheazi ciile de evacuare in caz de situatii exceplionale sau accesul spre spafiile de uz

comun (subsoluri, cerdacuri, holuri, coridoare, intrdri in bloc, casa scdrii etc.) din interiorul

blocurilor locative sau din alte imobile aflate in gestiunea municipiului.

1.5. Inspectarea construcliilor neautorizate menlionate in punctele 1.3 gi 1.4 se va

efectua indiferent de perioadain care acestea au fost executate.



1.6. Prevederile prezentului Regulament nu se extind asupra construcfiilor executate

ilegal in limitele propriet6tii private sau a statului, in cazul in care au fost sau uflneazd a fr

aplicate sanctiuni asupra persoanelor care le-au executat, in conformitate cu prevederile art.

179 dn Codul Contravenfional, aprobat prin Legeanr.2LS-XVI din 24.10.2008.

t.7. Prezentul Regulament este executoriu pentru autoritatea administraliei publice

locale, reprezentatl de preturile de sector gi se aplicd pe tntreg intravilanul oragului

Chiginiu.

II. Inspectarea gi depistarea construcfiilor executate ilegal

2.t. Inspectarea gi depistarea constructiilor executate ilegal pe terenuri ce aparlin

domeniului public/privat al municipiului Chigindu este asiguratl de cdtre preturile de

sector, prin reprezentantii s[i, abilitafi cu functii de control (in continuare

reprezentantul preturii).

2.2. Reprezentantul preturii are obligatia sd inspecteze gi sd identifice

persoana/proprietarul care a ridicat construclia ilegald (contravenient), cdruia ii inmdneazd

prescriptia privind suspendarea lucririlor neautorizate, demolarea, demontarea, evacuarea

gi aducerea terenului/constructiei la forma iniliald (in continuare - prescripfie), potrivit
prevederilor art. 101 din Codul Funciar gi prezentului regulament. Modelul prescriptiei se

prezintd,tn anexa nr. I la regulament.

2.3. Preturile de sector vor asigura evidenfa stricti a prescriptiilor eliberate intr-un

registru special.

2.4. Verificarea lucrdrilor executate conform prescrip{iei se face de cdtre

reprezentantul preturii, care, in cantl nerespectdrii prescriptiei, informeazi pretorul gi

propune emiterea dispoziliei referitoare la demolarea/demontarea construcliilor executate

ilegal gi aducerea terenului/construcfiei la forma iniliali (in continuare - demolare

forfatl).
2.5. Dispozifia de demolare forfati include, in mod obligatoriu, urmdtoarele

prevederi:

' caracteristica lucrdrilor neautorizate, adresa, contravenientul gi conditiile

stipulate in prescripfie;



. obligativitatea demolirii forfate a construcfiilor ilegale, aducerea la forma

inifiald a terenului/construcfiei, termenele concrete gi devizul de cheltuieli, stabilite in

funcfie de volumul lucrdrilor preconizate;

. sursa de finantare a lucririlor de demolare forfati (vezi capitolul V al

prezentului regulament);
. solicitarea sprijinului Directiei de polifie a municipiului Chigin[u in vederea

supravegherii lucrdrilor de demolare forfati gi asiguririi ordinii publice;

. alte aspecte ce pot interveni in timpul demol5rii forfate.

2.6. Informatia privind construc{iile neautorizate din teritoriu poate parveni din

diferite surse gi, la solicitare, se asigurd confidenlialitatea celui care sesizeazd.

IIf. Executarea lucririlor de demolare fortati

3.1. Demolarea forfati se face numai inbaza dispozi{iei respective a pretorilor de

sector, lucr[rile urmdnd s5 tnceap6 nu mai tdrziu de7 zile de la data emiterii ei.

3.2.Luctdrile de demolare forfati se executd de cltre un operator desemnat de cdtre

preturile de sector la licitalia care se organizeazd la inceputul fiecdnri an (in continuare -
executant).

3.3. Procedura de demolare for{at5 include urm[toarele etape:

3.3.1. Examinarea de c[tre executant, in comun cu reprezentantul preturii, a

obiectivului supus demolirii forfate sub aspectul exterior al constructiei, a terenului

afectat, a stdrii constructivului gi a conectirii relelelor tehnico-edilitare, perfectarea actului

de constatare (anexa nr.z),la care se anexeazd imagini foto sau video;

3.3.2. intreprinderea de cdtre reprezentantul preturii a mdsurilor de preintdmpinare

gi obligare a proprietarului (contravenientului) despre necesitatea evacudrii inventarului, a

altor bunuri de pref din interiorul imobilului supus demol[rii gi despre blocarea intrdrii in

imobil in cazul in care acesta nu asigurd acest lucru, siguranta pdstr6rii sigiliului fiind pusd

in sarcina executantului;

3.3.3. Stabilirea de cdtre executant a succesiunii operatiunilor necesare procesului

de demolare fortati, asigurarea cu personal calificat in ceea ce privegte procedura de

lucru, asigurarea materialelor, uneltelor, utilajelor necesare, implicarea altor servicii

municipale specializate; determinarea gi coordonarea locului depozitdrii materialelor

ob{inute tn urma demolirii forfate;



3.3.4. Reprezentantul preturii pi executantul stabilesc data gi ora demollrii
forfate, anuntdnd despre aceasta reprezentantul Direcfiei de polifie a municipiului

Chigindu, pentru asigurarea supravegherii lucr[rilor gi, la necesitate, mass-media;

3.3.5. Executarea lucrdrilor propriu-zise de demolare forfati, predarea bunurilor

aflate in interiorul construcliei gi a altor materiale pentru depozitare, intocmirea procesului-

verbal corespunz[tor (anexa nr.3), la care se anexeazdpozele sau filmdrile video.

3.4. Dupd incheierea lucrdrilor de demolare forfatl, executantul prezentd

pretorului de sector, spre aprobare, devizul de cheltuieli al lucrdrilor.

IV. Depozitarea bunurilor gi a materialelor rezultate in urma demolirii fortate

gi recuperarea cheltuielilor suportate

4.1. Responsabil de pdstrarea materialelor parvenite in urma demolirii fortate la

locul depozitdrii este executantul acestor lucrdri.

4.2. Executantul are obligatia s[ asigure pe o perioadd de maximum o lund

depozitarea bunurilor gi a materialelor rentltate in urma demoldrii nedistructibile (gherete

sau alte imobile voluminoase nedezmembrate, inventar sau alte bunuri de pref), iar a
materialelor dezmembrabile (beton, metal, lemn etc.) - pe o peroadd de cel pulin l5 zile de

la data demolirii.

4.3. PanA la expirarea termenelor de depozitare stabilite, executantul va ingtiinfa,

prin preaviz gi scrisoaxe recomandatd, proprietarul (contravenienful), a c6rui construcfie

neautorizatd a fost supusi demolirii forfate, despre termenul-limitd de depozitare gi

necesitatea restituirii cheltuielilor de demolare (demontare, evacuare). fn cazul in care

contravenientul nu a fost identiflrcat, executantul are obligalia sE afigeze la sediul sau/gi la

punctele de lucru, in locuri vizibile, pe toatd durata depozit[rii, informalia despre

demolarea construcliei.

Restituirea bunurilor materiale depozitate se face doar dupd ce proprietarul

imobilului demolat achitd cheltuielile suportate de executant, cheltuielile de transport gi de

depozitare.

4.4.La expirarea termenelor stabilite in pct. 4.2, pretttrile de sector organizeazd:

4.4.I. Comercializarea, in modul stabilit, a bunurilor depozitate gi transferarea

mijloacelor financiare obtinute de la comercializarc in bugetul municipal, precum gi a
cheltuielilor de demolare (demontare, evacuare), restituite de proprietar (contravenient).



4.4.2. intreprinderea misurilor privind recuperarea chelnrielilor de demolare,

transport gi pdstrare a bunurilor depozitate. in cazul in care proprietaml obiectivului

demolat forfat a fost informat in modul stabilit despre necesitatea restituirii chelnrielilor gi

acesta se eschiveazd sd achite benevol chelnrielile respective, pretura de sector va inainta

acliunea respectivi in instanta de judecati.

4.5. Preturile de sector au obligaliunea sd prezinte trimestrial Direcliei generale

finan{e a Consiliului municipal Chigindu raportul privind utilizarea alocatiilor aprobate

pentru finantarea lucrdrilor de demolare forfattr, care va include in mod obligatoriu

informafia despre recuperarea cheltuielilor suportate $i resursele financiare restituite.

V. Finanfarea lucririlor de demolare fortati
5.1. Aloca{iile bugetare penffu finan}area lucrdrilor de demolare forfati se vor

abroba anual de cdtre Consiliul municipal Chiqiniu, la solicitdrea preturilor de sector.

5.2. Lucrdile de demolare forfati vor fi contractate in limita alocaliilor bugetare

aprobate.

5.3. Preturile de sector au obligalia sE asigure valorificarea judicioasd a alocatiilor
aprobate in conformitate cu prevederile legislafiei in vigoare gi prezentul regulament.

SECRETAR INTERIMAR AL MUNICIPIULUI

ArexandraMopan 
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lor executate

PRESCRI TIE
Nr. ,, 20tr- mun. Chigindu

CEte
(adresa, denumirea agentului economic/numele, prenumele persoanei fizice - contravenient)

Urmare a executirii controlului in teren de cdfre
(cine a efectuat controlul)

privind verificarea legalitd{ii construcfiei amplasate:
(adresa)

s-a depistat
(caracteristica succinti a confavenliei - descrierea lucrlrilor executate ilegal)

tate cu Lesea rn.l63 din 09.07.2(
, s-a.c ludrbrile menlionate sunt
muruc l$mau.

exdcutate neautorizat, pe teren/imobil aflat
de
in

ivind autorizarea execut5rii

cu aducerea terenului la forma initialE, conform art.101 din Codul Funciar al RM, in termen de pdni la

Prehrra sectorului

(semnitura, numele gi prenumele persoanei responsabile)

Participanfi la examinarea intervenfiei neautorizate din partea altor subdiviziuni municipale/de stat:

SE OBLIGA:
(denumirea agentului economic/numele, prenumele persoanei fizice -<ontravenient)

sE suspende necondifionat lucr5rile neautorizate la obiectivul menlionat mai sus, si demoleze,
(demonteze, evacueze) pe cont propriu constructia, instalafia

(functia, semnitura, numele gi prenumele)

Am luat cunogtin{6:

(semndtura, numele gi prenumele c6ntravenientului)

SECRETAR INTERIMAR AL MUNICIPruLUI Alexandra Mofpan
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provizoriu privind procedura de demolare
sxecutate ilegal pe terenurile ce aparfiniilor executate pq 1er.ery1l.e _ce apqfil

public/privat al municipiului Chiginiu, aprobat
itit cipiului Chisin6ucipiului Chiqin6u

TRBAL
privind constatarea stirii tehnice a obiectivului neautorizat supus demolirii forlate gi

a terenului aferent

20 mun.Chigindu,r-

in urma executlrii controlului de verificare a obiectivului

amplasat in mun.Chigindu, str./bd
supus demollrii forfate inbazadispozifiei pretorului de sector
m. din _20--, s-au constatat urmdtoarele:
Caracteristica obiectivului (denumirea, dimensiunile, materialele din care este executat, stadiul executdrii
lucririlor, aspectul exterior, bunuri amplasate in interiorul obiectivului sau pe teren etc.):

Conectarea obiectivului la sursele de energie electricE, gaz, apd, canalizare, energie termic6, telefon

Alte aspecte

Starea obiectivului qi a terenului aferent este confirmatd prin imaginile foto - video anexate

Examinarea obiectiwlui a fos efectuat[ cu participarea reprezentanfilor Preturii, Primdriei
municipiului Chigindu, Direcfiei de polilie a municipiului Chigindu, executantului lucrdrilor de demolare
forfatl etc.

(functia repre zentantului)

Proprietarul (contravenientul) :

(semndtura) (numele, prenumele)

( funclia) (semndtura)

Prezentul proces-verbal se perfecteazd la fala locului. Originalul se pisneazi la
fo4at6; iar copiile se inmdneazi contravenientului gi preturii sectorului respectiv.

(numele, prenumele)

executantul lucrlrilor de demolare

SECRETAR INTERIMAR AL MUNICIPIULUI Alexandra Mofpan
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privind verificarea lucrlrilor de demolare forfati a obiectivului neautorizat

20 mun. Chigindu

Lucrdrile de demolare/demontare forfatd a obiectivului neautorizat

(denumirea obiectiwlui, numele cotavenientului)

amplasat in mun.Chigindu, str./bd supus demoldrii forfate
inbaza dispozifiei pretorului de sector. nr. din 20-,
incepute la data de 20_9i finalizate la data de

Au fost prezenfi:
Reprezentantul Preturii sectorului

(funcgq numele gi prenumele)

20

Executantul lucrdrilor de demolare forfatl
(tuncfia numele gi prenumele)

Direcfia de polifie a mun. Chigindu
(func1i4 numele gi prenumele)

alte subdiviziuni municipale sau institulii de stat
(denumirea instituliei, funcfia reprezentantului, numele gi prenumele)

Demolarea/demontarea forfatii a fost efectuatd in prezenta contravenientului sau reprezentantului acestuia

(funcfi4 numele gi prenumele)

Lucr[rile de demolare/demontare forfatd au fost executate cu:
- unitdfi tehnice

- unelte 9i utilaje
- fodl de muncl

Demolarea / demontarea a decurs in mod pa$nic (cu opunerea rezistenfei din partea contravenientului)

Obiectivul demolat / demontat
materialelor obfinute in urma
str./bd.

a fost dezmembrat
demoldrii fortate la

(a fost evacuat fdrd
locul depozitdrii 9i

dezmembrare), cu evacuarea
pistr6rii din mun. Chiginiu,



Nomenclatorul materialelor evacuate qi depozitate

Responsabil penfru pdstrarea gi depozitarea materialelor, conform unui proces-verbal de predare/primire,
este numit

(funcfia, numele gi prenumele)

Procesul-verbal se semneazd de cdtre reprezentanfii de subdiviziuni, prezenfi in teren gi mentiona{i mai
sus:

(semndtura) (numele gi prenumele, funcfia)

Contravenientul:

(semnAtura) (numele gi prenumele, funcfia)

Prezentul proces-verbal se perfecteaz[ la fata locului. Originalul se pistreazd la executantul lucrlrilor de demolare forfatit, iar
copiile vor fi prezentate preturii de sector gi, dupi caz, contravenientului sau altor subdiviziuni responsabile.

t

SECRETAR INTERIMAR AL MUNICIPIULUI M,ri/ Alexandra Mo{pan
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