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GONSILIUL MUNIGIPAL GHI$INAU
DECIZIE

r

rr
J

-l

din

el .4 P

P0//-

Despre elaborarea proiectului privind
r eactualizarea P I anului Urbani sti c General
al oragului Chigin[u gi Planului de Amenajare
a Teritoriului municipiului Chigin[u

in conformitate cu art. 33 din Legea nr. 83S-XIII din 17.05. 1996,,Privind
principiile urbanismului gi amenajdrii teritoriului", in temeiul art.l4 (2) lit.o), an.
29 (l) lit. s), art.79 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,Privind administralia
publicd 1ocal6" gi pct. 9 al Hotdririi Guvernului Republicii Moldova nr. 951 din
14.10.1997 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populafiei in
procesul elabordrii gi aprobdrii documentafiei de amenaj are a teritoriului qi de
urbanism", avizttl Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Construcfiilor nr. 03/1| 467 din 24.07 .2015, Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l.

ia

act de proiectul elaborat de cdtre IMP ,,Chiginiuproiect",, Analiza
Planului Urbanistic General actual gi formarea Caietului de Sarcini pentru
reactualizarea acestuia" (obiectivul nr. 31 18 ).

Se

2 . Sd pune in sarcina Direcliei generale arhitectur[, urbanism gi rela]ii
funciare efectuarea procedurii de achizilionare a serviciilor de elaborare a
proiectului privind reactualizarea Planului Urbanistic General al oraqului
Chiginiu qi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chigindu, in
conformitate cu Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiz\1iile publice.

3. Se constituie colectivul de anchetd publici privind consultarea
populaliei in procesul elabordrii qi aprobdrii documentaliei de amenaj are a
teritoriului gi de urbanism privind reactualizarea Planului Urbanistic General al
oragului Chigindu gi Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chiqindu
(anexd).

3.1. Propunerile gi observafiile sinteti zate decolectivul de anchetd publicd
vor fi prezentate administrafiei publice locale pentru a fi examinate Ei utilizate
dupd caz inproiect.

4' La formarea bugetelor locale Direclia generald finan{e va
cont, in
mod prioritar de necesitdlile de finanfare a cheltiielilor suportate line
de procedura
consultdrii populafiei, inclusiv pentru expertizaproiectului privind
reactualizarea
Planului Urbanistic General al oragutui ctriqindu gi plan.rt.,i a.
Amenajare a

Teritoriului municipiului Chiqindu.
5. Direcfia relafii publice va asigura mediati zarea consultirilor publice.
6' Primarul general al municipiului Chigindu Dorin Chirtoacd va asigura
controlul executdrii prezentei decizii.
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Anexd
Chigin6u

La decizia
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PROCES.VERtsAt

de anchet6 publicd privind consultarea populaliei in procesul

elaboririi gi aprob6rii
documentaliei reactualizarcaPlanului Urbanistic General al oragului Ctriqinau gi
Planului de Amenajarc a Teritoriului municipiului chigindu
Pregedintele Colectivului de anchetd publicd, primarul general al
municipiului Chiqindu - Dorin Chinoacd
Vasile
- Consilier municipal
Ion
- Consilier municipal
Alexandr Odinlov - Consilier municipal
Ion
- Consilier municipal

Chirtoca
:gtefdnild

Ceban
Liviu Oboroc

Consilier municipal
Vadim Cojugneanu - Consilier municipal
Genadie Dumanschi - Consilier municipal
Ilian Cagu
- Consilier municipal
Oleg Onigcenco - Consilier municipal
Veaceslav Bulat
- Consilier municipal
Valeriu Pavlov
- Societatea civil[
Vitalie Voznoi
- Societatea civild

viceprimarul de ramurd al municipiului chigindu - Nistor Grozavu
$ef interimar al Direcliei generale arhitecturd,urbanism qi relalii funciare
Ion
Carpov
Pretorul preturii Botanica - Vladimir Gurilenco
Pritorul preturii Buiucani - Valeriu Nemirenco
Pretor interimar al preturii Centru Oleg poiatd
Pretorul sectorului Ciocana - Galina Bostan
Pretor interimar al preturii Ragcani Tudor cdlugdreanu
Invitarea la dezbateri publice (inclusiv la sintetizarea propunerilor gi
observaliilor parvenite) a specialigtilor din cadrul organelor pubiice centrale,
agenfiilor qi departamentelor, altor structuri teritoriale de r.rort gi reprezentanti
ai
populafiei, dupd cum urneazd":
Ministerul Dezvoltirii Regionale gi construcliilor
Ministerul Mediului
Ministerul Sdndtd{ii
Ministerul Culturii
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Economiei

Ministerul Muncii, Protecliei Sociale gi Familiei
Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii Drumurilor
Ministerul Industriei gi Infrastructurii
Academia de gtiinfe a Moldovei
Uniunea Arhiteclilor al Republicii Moldova
Asociafia Arhiteclilor din Moldova
Asociafia Arhitecfilor,,ARCHILITIC
Asociatia Obgteascd,,Migcarea Ecologistd Urbani
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