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Cu privire la aprobarea Regulamentului
provizoriu privind procedura autorizdrii
lucrdrilor de termoizolare a fa{adelor blocurilor
de locuinle din municipiul Chigindu

in vedere sporirea numericd a cazurilor de izolare termicd a faladelor
blocurilor de locuinle in lipsa autorizaliei respective, in urma cdrora se modificd
AvAnd

haotic coloristicul fafadelor ceea ce afecteazd aspectul estetic al oragului, in temeiul
art. 14 (d) din Legea Republicii Moldova nr. 163 din 09.07.2010 ,,privind autorizarea
lucrdrilor de construc{ie", art.29 alin. I lit. m), art.32 alin. (l) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XU din 28.12.2006 ,,Privind administralia publi.a iocal6',,
primarul general al municipiului ChiEindu DISpUNE:
l. Se aprobd Regulamentul provizoriu privind procedura autorizdrii lucrdrilor
de termoizolare a faladelor blocurilor de locuinle din municipiul Chiginau (se
anexeazd).

2. Direc{ia generald locativ-comunald gi amenajare (dl Petru Gontea) va

conlucra cu intreprinderile pentru gestionarea f6ndului locativ nr. I
- 23,invederea
implementarii Regulamentului respectiv.
3. Preturile de sector vor asigura conlucrareain aceeagi direclie cu gestionarii
altor blocuri de locuinle (Cooperativele de construcJie a locuinlelor, Asocialiile
proprietarilor de locuinle privatizate, Asociatiile de coproprietari in condominiu
etc.).
4. Direc{ia generald arhitecturd, urbanism gi rela{ii funciare (dl Ion Carpov) gi
Direcfia autorizare Ei disciplind in construclii (dl Vasile Olaru) vor asigura eliberarea
actelor necesare pentru executarea lucrdrilor de termoizolare a falaJelor in strictd
conformitate cu Regulamentul aprobat.

5. Directia relalii publice a Primiriei municipiului Chigindu (dl Vadim
BrAnzaniuc) va aduce la cunogtinJa populalitii prevederile prszonlei dispozilii.
\Cl
6. Controlul executdrii prezentei dispozilii se pu
iceprimarului dl
Nistor Grozavu.
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REGULAMENTUL PROVI
privind procedura autorizd,rii lucririlor de termoizo
de locuinfe din municipiul Chiginiu

or blocurilor

I. Dispozifii generale
1.1. Prezentul Regulament stabilegte procedura de autorizare a lucrdrilor de
termoizolare a fa{adelor blocurilor de locuinte pe teritoriul municipiutui Chiqindu,
executate din sursele proprii ale proprietarilor de locuinle.
I.2. La elaborarea Regulamentului provizoriu s-a Jinut cont de prevederile
legislaliei in vigoare in domeniul construcliilor gi, in special, de Legea Republicii
Moldova nr. t63 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de
constructie.

II. Modalitatea

de ob(inere a

Certificatului de urbanism pentru proiectare

2.1. Depunerea actelor pentru oblinerea certificatului de urbanism pentru
proiectare:
a) Certificatul de urbanism pentru proiectareatermoizoldrii faladei blocului de
locuinle se emite in baza cererii-tip, depuse de c6tre gestionarul blocului (Direclia
generald locativ-comunald gi amenajare DGLCA; Cooperativa de construc{ie a

-

- CCL; Asocialia proprietarilor de locuinle privatizate - APLP;
Asociatia de coproprietari in condominiu - ACC etc., in a cirei gestiune se afl5
locuinfelor

blocul respectiv).

Cererea se depune la ghigeul

nr.2 al Centrului de Informare gi Documentare

a CetdJenilor din incinta Primiriei mun. Chigindu gi este insolita de urmdtoarele
acte:

-

actul care confirmd apartenenfa blocului de locuinfe, cu

gtampila
gestionarului;
- certificatul inregistrdrii de stat a solicitantului;
- schip de proiect avizatd, de arhitectul-qef al mun. Chiginau;
- expertiza tehnicd (dupd caz);
b) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaboreazd. pentru intreg
blocul de locuinfe gi va stipula, dupd caz, conditriile referitoare la necesitatea
executdrii unor lucrdri de consolidare a elementelor faladei (loggii, balcoane, pentru
care s-au executat lucr[ri de zidarie, suprafeJe ale perp{ilor in proces de micinare),,
solicitAndu-se suplimentar prezentarea experlizei tehnice;

c) Nu se va elibera certificat de urbanism pentru proiectarea terrnoizolirii
faladelor blocurilor de locuinle $i, respectiv, nu vor fi autorizate lucrdrile in
condiliile prezentului Regulament, in cazul blocurilor de locuinle cu uztrd avansatd
sau care necesitd lucrdri de consolidare a elementelor faladei (brduri, grinzi, ziddrie,
panouri prefabricate etc.).
2.2. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectarea termoizolirii
blocurilor de locuinte se efectueazd in conformitate cu prevederile art. 4 gi art. 9 din
Legea Republicii Moldova nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executSrii
lucrdrilor de construclie.
2.3. Certificatul de urbanism pentru proiectarea termoizoldrii fatradelor se
elibereazd ftrd platd, in termen de cel mult 5 zile lucritoare.

III. Elaborarea

gi aprobarea documentafiei de proiect

3.1. Proiectul termoizoldrii faladei blocului de locuinle va include urmdtoarele
compartimente:

a) Memoriul explicativ, cu

indicarea succesiunii executdrii lucririlor,
caracteristicelor materialului termoizolant utilizat gi a grosimii lui, care trebuie sd fie
identicd pentru toatd suprafafa fatadelor blocului de locuinle etc.;
b) Soluliile cromatice ale faladelor blocului de locuinie, cu exceplia etajelor
inferioare ce au spa{ii nelocative in proporfie de sutd la sutd, pentru care vor fi
elaborate suplimentar proiecte conform unor altor certificate de urbanism pentru
proiectare;
c) Detaliile, nodurile constructive, necesare in cazul executdrii in trange a
lucririlor de termoizolare separat de fiecare locatar, solutiile constructive pentru
perelii exteriori ai balcoanelor, loggiilor supuse termoizoldrri, elaborate, dupa caz,in
baza unor expertize tehnice;
. d) Compartimentul privind organizarea lucririlor in strictd conformitate cu
Regulile tehnicii securitdlii.
3.2. Proiectul elaborat pe contul locatarilor va fi avizat de Institutul Municipal
de Proiectdri ,,Chiginiuproiect", arhitectul-gef al municipiului Chigindu gi verificat
de verificatori licenliali in domeniu.
3.3. Proiectul se intocmeqte in 3 exemplare: un exemplar este prezental
Direc{iei autorizare gi disciplind in construcfii, pentru a fi anexat la cererea privind
oblinerea autorizafiei de construire; alte doud exemplare rdmdn la dispozilia
gestionarului blocului de locuin{e. Gestionarul va preda un exemplar pentru pistrare
gi control perrnanent Intreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ -in
cazul blocurilor de locuinle municipale sau preturii de sector - in cazul blocurilor de
locuinte din gestiunea CCL, APLP, ACC etc.

IV. Autoriza|ia de construire
4.1. Autorizalia de construire se emite inbaza cererii-tip (conform Legii nr.
163), depuse de cdtre gestionarul blocului de locuinle (vezi: compartimentul
,,Certifi catul de urbanism pentru proiectare"),
4.2. Cererea se depune la ghigeul nr. 4 dl Centrului de Informare gi
Documentare a Cetdlenilor din incinta Primdriei mun. Chigindu gi va fi insolita de
urmdtoarele acte:
a) certificatul de confirmare a apartenentei blocului de locuinle;
b) certificatul de urbanism pentru proiectare;
c) documentalia de proiect;
d) certificatul inregistrdrii de stat a solicitantului.
in cazul in care lucrdrile de termoizolare vor fi executate integral pe toati
suprafa{a faladelor blocului de locuinle, solicitantul va prezenta suplimentar
urmdtoarele acte:
a) contractul incheiat cu executantul lucrdrilor;
b) licenla de activitate, certificatul inregistrdrii de stat ale executantului;
c) contractul privind supravegherea de autor.
4.3. Autorizalia de construire se elibereazd lard platd, la ghiqeul nr. 4, ln
termen de i0 zile lucrdtoare de la data inregistrdrii cererii solicitantului.
4.4. Termenul de valabilitate al autoriza{iei de construire este de 2 ani. In
cazul expirdrii termenului de valabilitate al autorizaliei de construire inainte de
finalizarea lucrdrilor de termoizolare planificate, aceasta poate prelungita la
solicitarea sestionarului blocului de locuinte.
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V. Modalitatea autorizirii executirii lucririlor de termoizolare
gi controlul lor
5.1. Autorizarea executirii lucrdrilor de termoizolare in trange.
Lucrdrile de termoizolare a faladelor pot fi efectuate atAt integral, pe toatd

suprafala fafadelor blocului de locuin{e, cdt gi pa(ial, de cdtre un grup de
proprietari sau separat de un singur proprietar de locuin{6 din blocul respectiv.
In acest scop, se stabilegte modalitatea de autorizare a executbrii lucrdrilor in
trange:

a) Proprietarul locuin{ei completeazd cererea-tip (anexb la

prezentul

Regulament) pe care o primegte de la gestionarul blocului de locuinfe gi la care
anexeazd urmdtoare le acte :
- extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat de cdtre Organul Cadastral
-feritorial
Chigindu;
- buletinul de identitate;
- contractul cu executantul lucrdrilorde termoizolare;
- licenla de activitate gi certificatul inregistrarii de stat ale executantului
lucrdrilor;

- expertiza tehnicd, in cazurile in care perelii exteriori ai balcoanelor, loggiilor
nu au fost incluEi in proiectul inilial al blocului de locuin{e, au fost construili pe
parcurs sau urrneazd' sd fie construili, fdrd efectuarea altor replanificdri in interiorul
apartamentului.
In cazurile in care in urrna lucrdrilor executate pot fi afectafi vecinii din
blocul respectiv, se solicitd, prezentarea declara{iei dutentificare notarial, care face
dovada acordului persoanelor afectate.

b) Gestionarul blocului de locuinle (ivtcrl., ccl-, ApLp, ACC etc.), in
termen de 3 zile lucritoare de la data depunerii cererii, elibereazd solicitantului frrd
plata urmdtoarele acte:
- copia autorizaliei de construire, cu menliunea: ,,Eliberatd pentru proprietarul

cu termen de

ap.

gtampila gestionarului

-

;

documentaJia

de proiect

confirmatd

prin

valabilitate

semndtura

reprezentantului gestionarului pe fiecare fild (copie).

"

si

cu gtampila

5.2. Executarea lucrdrilor de termoi zolare qi controlul executdrii lor.
5.2.1. Cu 2 zile inainte de inceperea lucrdrilor de termoizolare, solicitantul
prezintd cdte un exemplar al declaraliei completate (conform anexei nr. 5 din Legea
nr. 163) in urm[toarele instanle:
- InspecJiei de Stat in Construcfii;
- IMGFL - in cazul blocurilor de locuinle municipale;
- preturii de sector - in alte cazuri (CCL, APLP, ACC $.a.), in cazul depistdrii
abaterilor de la proiectul aprobat.
5.2.2. Controlul executdrii lucrdrilor de termoizolare se pune in sarcina
gestionarului (IMGFI-, CCL, APLP, ACC etc.), care trebuie sd avertizeze in scris
proprietarul despre necesitatea inldturdrii lor in termene concrete, pundndu-se accent

in

r4od special asupra respectdrii coloristicului suprafe{ei termoizolate in

corespundere cu proiectul aprobat.

5.2.3. Dupd finalizarea lucrdrilor, beneficiarul va solicita reprezentantului
gestionarului blocului de locuinle gi arhitectului de sector prezenfa la fafa locului
pentru verificarea lucrdrilor indeplinite, fapt care urmeazd. a fi fixat in registrele
respective ale arhitectului de sector.
5.2.4.In cazul nerespectdrii coloristicului faladei, beneficiarul este obligat sd-l
aducd in stricti conformitate cu proiectul avizat.
5.2.5. Se pune in sarcina gestionarilor blocurilor de locuinte sd oblige
proprietarii de locuin{e, care au executat anterior lucrdri de termoizolare, sd asigure
vopsirea fafadelor in strictd conformitate cu proiectul aprobat, in termenul stabilit
de Primdria municipiului Chigindu.

SECRETAR AL

MUNI IPIULUI

O ,'u Zraleriu

Didencu

Anexd
la Regulamentul provizoriu privind procedura autorizdrii
lucrdrilor de termoizolare a faladelor blocurilor de locuin{e
din municipiul Chiqinau
C

Stre directorul/preEedintele
(denumirea gestionarului blocului de locuinle)

CERERE.TIP
Subsemnatul
(numele de familie, prenumele)

proprietarul apartamentului nr.

din
(adresa)

solicit eliberarea proiectului avizat gi a autoriza\iei de construire pentru lucrdrile de
termoizolare a fafadei (pere{ii exteriori) in limitele apartamentului nr.
din adresa
indicata.

20,

Lucr[rile de termoizolare vor fi executate in perioada
conform Contractului incheiat cu firrna
actlvrtate nr.

20
licen[a

d.

din
, director
tel.
diriginte de qantier
tel.
C' onco mitent, md angaj ez :
l, Sd execut lucrdrile de termoizolare in termenele indicate fn autorizqtia de construire, in
,stricla c'onformitate cu proiectul avizat.
2. Sd nu ctclntit executureu.fdrd autorizalie a lucrdrilor neprevdzute in proiect.
3. La solicitarea organelor de control (lnspecyia de Stat in Construclii, Primdria mun.
ChiSinau, Pretura de sector, polisia etc.), sd prezint actele care confirmd legalitatea construcliei.
4. La finalizarea lucrdrilor, sd invit reprezentantul gestionarului blocului de locuinSe Si
arhitectul de sector, pentru verificarea lucrdrilor lndeplinite.
ln sus{inerea cererii, anexez copiile urmdtoarelor acte:
' l. Extrasul din Registrul
bunurilor imobile;
2. Buletinul de identitate;
3. Contractul de antreprizd, incheiat cu executantul lucrdrilor de termoizolare;
4. Licenfa de activitate gi certificatul inregistrdrii de stat ale executantului
lucrdrilor;
5. Expertiza tehnicd dupa caz;
6. Declara{ia vecinilor, autentificata notarial, dupd caz.
Semndtura
Data

20

SECRETAR AL MLINICIPIULUI

U M,'U

Valeriu Didencu

