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Cu privire la organizarea consultdrilor publice gsupra
proiectului,,Planul urbanistic zonal privind valorifi carea
terenurilor cu nr. cadastrale 010020247 2, 0100202481.
0100202507 qi 0100202510 din str. Timiq"

AvAnd in vedere cererea Firmei ,,Rivis-Grand" S.R.L., Planul urbanistic zonal elaborat de
Institutul Municipal de Proiectdri ,,Chiginduproiect", procesul-verbal al gedinfei Consiliului
arhitectural-urbanistic municipal din 17.03.2016, necesitatea dezxoltdrii teritoriului rezidenlial din
intravilanul oraqului Chigindu in corespundere cu exigen{ele urbanistice actuale, ludnd in calcul
lipsa de terenuri pasibile pentru dezvoltareaurbei in acest scop, in conformitate cu prevederile art.
27 din Legea Republicii Moldova nr. 835 din 17.05.1996 ,,Privind principiile urbanismului gi
amenajdrii teritoriului", in temeiul art.29 alin. (1) lit. s) Si art.32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI
din 28.12.2006,.Privind administrafia publicd locald", art. 15 alin. (l) lit. c) din Legeanr. 136 din
17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu", dispoziliei primarului general interimar al
municipiului Chigindu nr. 710-dc din 15.11.2017 ,,Cu privire la stabilirea atribuliilor de serviciu
ale conducerii Primdriei municipiului Chigindu", viceprimarul de ramurd al municipiului Chigindu
DISPUNE:
1. Se pune in sarcina Preturii sectorului Centru (dl Pavel Rusu) sd organizeze in incinta
Preturii consultdri publice cu privire la proiectul Planului urbanistic zonal privind operarea de
modificdri in Regulamentul local de urbanism, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Chigindu nr. 22140 din 25.12.2008, in vederea substituirii codului de reglementare urbanisticd
.,R2" (zond rezidenfialS cu densitate redusd) al terenurilor din str. Timig, cu nr. cadastrale
0100202472,0100202481, 0100202507 9i 0100202510, cu codul ,,R6" (zond, reziden[iald cu
densitate medie).

2. Pretura sectorului Centru, in*termen de 5 (cinci) zile lucrdtoare de la data emiterii
prezentei dispozilii, va stabili gi va face pqblicd data gi ora desfbguririi consultdrilor menfionate.
Anunful gi proiectul nominalizat in pct. I alprezentei dispozifii va fi frcut public cu cel pulin 15
(cincisprezece) zile lucrS.toare inainte de ziua desfrgurdrii consultdrilor publice.
3. Pretura sectorului Centru va organiza, in modul stabilit, participarea persoanelor
interesate la consultdrile publice.

4. Autorul proiectului, Institutul Municipal de Proiectdri
prezentarea publicd a proiectului.

,,Chiginduproiect",

va

asigura

5. Direclia relafii publice va plasa, in tennen de 3 (trei) zile,pe pagina web a Primdriei
municipiului Chigindu proiectul nominalizat in pct. I al prezentei dispozilii.
6. controlul indeplinirii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asum.
VICEPRIMAR
GROZAVU

