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REPUBLICA MOLDOVA

MTNICIPIUL CHI$INAU

PRIMAR GENERAL

DISPOZITIE
Cu privire la astuparea gropii de fundajie din
str. Nicolae Costin, 4411, efectuatd de cdtre
S,C. ,,IMOBIL - PG" S.R.L. pe teren
proprietate municipald

Avdnd in vedere pericolul pe care il prezintd groapa de fundafie din str. Nicolae
Costin, 4417, efectuatd in baza autoriza\ia de construire nr, 139-cll5 din 15.09.2015, prin
care s-a permis S.C. ,,IMOBIL - PG" S.R.L., executarea lucrdrilor de construire a unui
bloc
de locuinle cu parcare auto subterand qi incdperi comerciale, prestdri servicii cu nivelul pe
verticald maximal S+D+P+9E, in limitele terenului arendat cu ff. cadastral 0100506401, caie
ulterior a fost anulatd de cdtre instanlele judec[toregti, precum gi cd, S.C.
,,IMOBIL - pG,,
S'R.L. nu s-a conformat prescripfiei Preturii sectorului Buiucani nr.20 din 11.02.2020,prin
care a fost obligatd sd demonteze benevol si necondilionat fundalia edificatd din beton
armat,
intru respectarea Legii nr. 163 din 09.07 .2010 ,,Cu privire la autorizarea executdrii lucrdrilor
de constructie", prevederilor Regulamentelor provizorii privind procedura de demolare a
construcliilor executate ilegal pe terenurile ce aparlin domeniulr-ri public/privat al
municipiului Chigindu, aprobate prin d,ecizia Consiliului municipal Chigindu nr.I1ll0 din
04.12'2014, qi prin dispozilia Primarului general nr.883-d din 19.08.2014, in temeiul art.15
alin'(4) lit' e), art. 16 alin. (1) 9i art. 17 alin. (4) dinLegeaRepublicii Moldovanr. 136 din
17.06'2016 ,,Privind statutul municipiului ChiEindu", art.29 alin. (1) qi (2), art.32 alin. (1),
arI' 34 alin. (1) din Legea rv. 436-XVI din 28,12.2006 ,,Privind'administralia pubici
local4", dispozilia nr,636-dc din 04.122019,,cu privire la delegarea unor airiUugii ate
Primarului General, viceprimarilor Ei secretarului interimar al Consiliului municioiul-ri
Chi gindu", viceprimarul muni c ipiului Chi qindu DI S pIINE :

1.
2.
3.
4.

in sarcina Preturii sectorului Buiucani (dl Vadim Brinzaniuc), astuparea
gropii de fundafie din str. Nicolae Costin, 4411, cu sol gi readucerea terenului
municipal la starea iniliala, cheltuielile fiind suportate din contul bugetului local,
Se pune

potrivit devizului calculat de cdtre Executant.
Inspectoratul de polilie al sectorului Buiucani (dl D. Binfu) va asigura ordinea publicd
pe parcursul executdrii lucrdrilor de astupare a gropii de fundalie.
Controlul pentru executarea dispoziliei prezente se atestd domnului Vadim
Brinzaniuc, Pretorul sectorului Buiucani,
Prezenta dispozilie poate fi contestatd cu respectarea procedurii prealabile prevdzute
de afi. 164-166 din Codul adrninistrativ
icii Moldova.
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Victor CHIRONDA

