REPUBLICA MOLDOVA

ftD

ttu

MUNICIPIUL CHI$INAU

PRIMAR GENERAL

DISPOZITIE
nf

.

4a3s

-L

din oL ,rater,,Bz;e e-ollF-

Cu privire Ia organizarca consultdrilor publice asupra
Caietului de sarcini pentru elaborarea ,,Concepfiei de
dezvoltare durabild a infrastructurii transporturilor
pentru teritoriul municipiului Chigindu"

in

contextul dezbaterilor publice din data de 25 octombrie 2017 cn tematica
,,Problema traficului rutier gi a ambuteiajului din municipiul Chigin[u", in conformitate cu
prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 835 din 17.05.1996 ,,Privind principiile
urbanismului gi amenaj[rii teritoriului", in temeiul art.29 alin. (1) lit. s) gi art.32 alin. (1)
din Legea Republicii Moldova nr. 436-XYI din 28.12.2006 ,,Privind administralia publicd
locald", Legea nr.136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigin[u",Hotdrdrea
Guvernului Republicii Moldova nr.967 din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de
consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional", mandatului judecdtoresc
nr.l-I320/I7 din 28.07.2017, emis de Judec6toria Chigindu, sediul Buiucani, Primarul
general interimar al municipiului Chigin6u DISPUNE:
1. Se pune in sarcina Direcliei generale arhitecturd, urbanism qi relaJii funciare (dl
Sergiu Borozan):

1.1 SA organizeze in sala de gedinfe a Primdriei municipiului Chiginiu consultdri
publice privind Caietul de sarcini a proiectului "Concepfia de dezvoltare durabild a
infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chigindu", sd stabileascd pi sd
aducd la cunogtinfd publicd data gi ora desf6qurdrii consultdrilor nominalizate.
I.2Ya organiza, in modul stabilit, participarea la consultdrile publice a persoanelor
interesate (societatea civild, mass-media etc. ).
2. II{IP ,,Chiginduproiect" (dl Pavel Cazaat) va prezenta viziunea generald de
dezvoltare.urband a oragelor contemporane, inclusiv propuneri de solulionare la moment a
problemei traficului din oragul Chiqindu.
3. Direc{ia relalii publice (dl Vadinr Brinzaniuc) va plasa in termen de 3 (trei) zile pe
pagina web a Primdriei municipiului Chigindu proiectul nominalizat in pct. 1 al prezentei
dispozilii.
4. Controlul indeplinirii prevederilor prezentei dispozifii mi-l asum.
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