REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU
00023165

DE

CTZIE
din af.o&.fn&o

Cu privire la elaborarea strategiei
de dezvoltare amunicipiului Chi;inau
gi a Planului urbanistic general

AvAnd

in

vedere ofena de spons orizare din partea Asocialiei
,,centrul de
cercetare Pentru Dezvoltare Durabild" din Romania,
in conform;;;., art. 6 alin. (2)
din Legea nr' 136 din 17.06.2016,,Privind statutul
municipiului chiEindu,,, art. 14
alin' (2) qi art. t9 alin. (4> din Legea
ry. 436-xvr din 2g.12.2006 ,,privind
administralia publicd. locald" prevederile
Legi i nr. 1420 din 3 r.10.2002,,cu privire
Ei
la filantropie gi sponsorizare", consiliur municipar
chigindu DECIDE:
I

'

2'

Primarul General al municipiului chigindu domnul
Ion ceban va asigura, pand la
data de 0l'04'2020, crearea unui Consorliu
internafional ;i a unui G*p de lucru
pentru supravegherea procesului de elaborare
a Strategiei de dezvoltare a
municipiului chigindu Ei a Planului urbanistic
General, cu aprobarea ulterioard
de Consiliul municipal Chigindu.
Se pune

in sarcina viceprimarului de ramuri prezentarea trimestrial6
la consiliul
municipal chigindu a raportului privind mersul
lucrdrilor de elaborare a
Strategiei de dezvoltare a municipiului chiqinau
planului
ueneral.

gi a

Urbanistic

3' Primdria municipiului chigindu

i;i rezervd. drepturile exclusive asupra
documentafiei, studiilor qi altor acte intocmite
in procesul elabordrii Strategiei
de Dezvoltare Ei Planului urbanistic
General. Docur-nentafia de urbanism, planul
Urbanistic General elaborat in baza prezentei
decizii vor fi proprietatea
municipiului Chiqindu. *

4' consorfiul intemafional gi Grupul de supraveghere
vor prezenta primarului
General/consiliului municipal chigindu Planul
de acliuni privind elaborarea
sarcinii de proiectare, Strategiei de Dezvoltare planului
Urbanistic General.
Ei

5. Se accept6,

in

calitate de mernbru

al Consorfiului,

Asociafia ,,Centrul

de

Cercetare pentru Dezvoltare DurabilS" din Romdnia ;.i oferta de sponsorizarc a
acfiunilor privind elaborarea
avizarea Planului Urbanistic General al

gi

municipiului Chigindu de cdtre Asocialia ,,Centrul de Cercetare pentru
6.

Dezvoltare Durabild" din Romdnia in valoare de 500 000 euro.
Domnul Ion Ceban, in calitatea sa de Primar General al municipiului Chigindu,
va semna Contractul de spo.nsorizare, dupd obfinerea avizelor pozitive ale

Comisiei pentru construcfii, arhitecturd Ei relafii funciare Ei Cornisiei pentru
buget, economie, finante, patrimoniu public local, agricultur[ qi problemele
suburbiilor, pdnd la 15 martie2020.
7. Direclia generald arhitecturd, urbanism gi relalii funciare va fumiza Consorliului
toate informaliile necesare pentru realizarea acliunii de elaborare gi avizare a
Planului Urbanistic General al municipiului Chigindu.
8. Direc{ia generald arhitecturS, urbanism gi rela}ii funciare va asigura achitarea
taxelor pentru avizarea documentelor/proiectelor la instituliile na{ionale de
specialitate, in limita alocaliilor prevdzute in bugetul municipiului Chiqindu la
acest capitol.

9. Asocialia ,,Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabild" din Rom6nia, va
asigura elaborarea gi avizarea Planului Urbanistic General al municipiului
chiginau in termen de 18 luni de la data semndrii contractului.
l0.Controlul executdrii deciziei in cauzd, se pune in sarcina Primarului General al
municipiului Chigindu domnul Ion Ceban.
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