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S U P L I M E N T L A Z I A R U L M U N I C I P A L “C A P I TA L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DECIZIILE:
y Cu privire la vânzarea unui lot de pământ din Calea Orheiului, 37 Societăţii comerciale „IVICON” S.R.L.
y Cu privire la vânzarea unui lot de pământ din str. Mesagerului, 2/1 dnei Măria Pşeneac
y Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private ale Î.I. „MAŢCHEVICI IA.” din str. Doina, 154/2
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.R.L. „FORTIMEX” din str. Varniţa, 20/1
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Î.C.S. „DUMBRAVA-NORD” S.R.L. din str. Uzinelor, 100/1
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.” din str.
Varniţa, 2/6
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Evgheni Vişneveţki din str. Meşterul Manole, 9/16
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Băcioii Noi, 14/10 al dlui Andrei Lunev
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Î.C.S. „NADIF TRADING” S.R.L. din str. Kiev, 7
LA SOLICITAREA D-VOASTRĂ
y Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul
Chişinău

Dragi cititori,
dacă doriţi să republicăm
unele decizii mai vechi
ale Consiliului municipal
sau lista unor taxe,
contactaţi-ne la telefonul: 22-98-11.



CONTINUĂ ABONAREA LA SUPLIMENTUL
BILUNAR AL ZIARULUI “CAPITALA” (СТОЛИЦА)
Ц

Stimaţi domni!
În paginile publicaţiei veţi putea lua cunoștinţă de cele mai
importante decizii ale Consiliului Municipal și dispoziţii ale primarului general. La solicitarea Dvs., vor fi publicate decizii din anii trecuţi privind taxele pentru diferite activităţi economice, precum și
mărimea tarifelor pentru servicii comunale și de arendă.
În afară de aceasta, “Monitorul de Chișinău” va insera materia-

În caz dacă n-aţi avut posibilitate
să abonaţi la timp,

“MONITORUL DE CHIȘINĂU”,
dar doriţi să-l aveţi în colecţie,
Vă puteţi adresa la
redacţie.

Adresa noastră: str. Mateevici, 42.

INDICE LA “POȘTA MOLDOVEI”:
 PENTRU PERSOANELE FIZICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21849
 PENTRU PERSOANELE JURIDICE (ÎN LIMBA ROMВNĂ) – 21851

le informative despre documentele necesare pentru iniţierea unor
afaceri, precum și lotul de materiale de care este nevoie pentru obţinerea licenţelor de desfășurare a unor activităţi comerciale.
Tot în supliment veţi găsi și alte materiale utile pentru un
funcţionar public, cum sunt scrierea unei note informative, a unui
proiect de decizie, de dispoziţie etc.

Pentru persoanele fizice:
 pe 1 lună – 10.80 lei
 pe 3 luni – 32.40 lei

 pe 6 luni – 64.80 lei

Pentru persoanele juridice:
 pe 1 lună – 20.80 lei
 pe 3 luni – 62.40 lei
 pe 6 luni – 124.80 lei
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/23-1

01 august 2008

Cu privire la vânzarea unui lot de pământ din Calea Orheiului, 37 Societăţii
comerciale „IVICON” S.R.L.
Având în vedere actele prezentate de către cumpărător, raportul de evaluare, soluţia urbanistică, extrasul din Registrul bunurilor
imobile cu numărul cadastral 0100411295, Modul de evaluare a resurselor funciare din intravilanul municipiului Chișinău, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/28 din 12.06.2001 “Cu privire la gestionarea și evaluarea fondului funciar al Primăriei municipiului Chișinău”, în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1308-XIII din
25.07.97 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului”, Legii Republicii Moldova nr. 121-XVI din 04.05.2007 „Privind administrarea și deetatizarea proprietăţii publice”, art. 41,42, și
46 din Codul funciar, art. 911-922 din Codul civil, art. 14(2) lit. b) - lit.
e), art. 19(4) și art. 77(2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se acceptă vânzarea lotului de pământ, cu suprafaţa de 0,017
ha, suplimentar terenului proprietate privată din Calea Orheiului,
37, Societăţii comerciale „IVICON” S.R.L., la preţul liber de 122000 lei,
suplimentar terenului privat.
2. Se dă în arendă, pe un termen de cinci ani, provizoriu, cu eliberarea terenului la prima indicaţie a Primăriei municipiului Chișinău,
Societăţii comerciale „IVICON” S.R.L. lotul de pământ cu suprafaţa de
0,03 ha pentru amenajarea complexă a teritoriului și demolarea casei
de locuit avariate, ce aparţine societăţii comerciale, conform planului
din anexa nr. 2. complexă a teritoriului și demolarea casei de locuit
avariate, ce aparţine societăţii comerciale.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, contractul de
vînzare -cumpărare a terenului și să-I autentifice notarial în modul
stabilit de legislaţie, cu achitarea preţului la o plată unică.
3.2. Să perfecteze cu Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare contractul de arendare a lotului
de pământ menţionat în punctul 2 al prezentei decizii.
3.3. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării
notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, înscrierea
în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
3.4. Să efectueze amenajarea complexă a teritoriului.
3.5. Să obţină, în cazul preconizării unor construcţii sau
amenajări, certificatul de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
3.6. Să asigure achitarea impozitului funciar, conform legislaţiei
în vigoare.
4. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
4.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor publice, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz
comun și de infrastructură tehnică.

4.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei
generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, concomitent cu înregistrarea proprietarului de teren, să avizeze în scris proprietarul de
teren asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
6. Direcţia funciară:
6. l. Va perfecta contractul de vânzare-cumpărare a terenului și
contractul de arendare, pornind de la prevederile punctelor l și 2 al
acestei decizii și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului
Chișinău.
6.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
6.3. În cazul în care, din vina cumpărătorului, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
6.4. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
7. Se abrogă prevederile referitoare la lotul nr. 2 din pct. l la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 51/11-51 din 11.07.2006
„Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra
lotului de pământ din Calea Orheiului, 37 dlui Nicolae Alexandrov”.
8. Viceprimarul municipiului Chișinău, dl Nistor Grozavu, și
pretorul sectorului Râșcani, dl Mihai Cîrlig, vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/23-5

01 august 2008

Cu privire la vânzarea unui lot de pământ din str. Mesagerului, 2/1 dnei Maria Pşeneac
Având în vedere actele prezentate de către cumpărător, varianta
de stabilire a hotarelor, extrasul din Registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 0100518165, Modul de evaluare a resurselor funciare
din intravilanul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/28 din 12.06.2001 “Cu privire la gestionarea și evaluarea fondului funciar al Primăriei municipiului Chișinău”,
în temeiul Legii Republicii Moldova nr. 1308-XIII din 25.07.97 “Privind
preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului”, art.
14(2) lit. b) - ei. e), art. 19(4) și art. 77(2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

3.2 Strămutarea reţelelor inginerești amplasate pe terenul supus
vânzării-cumpărării.

1. Se acceptă vânzarea lotului de pământ, cu suprafaţa de 90 mp,
suplimentar terenului proprietate privată din str. Mesagerului, 2/1
dnei Maria Pșeneac, la preţul liber de 160000, pentru deservirea imobilului existent (depozit), cu condiţia strămutării reţelelor inginerești,
conform planului-anexă.

3.6. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.

2. Cumpărătorul terenului se obligă:
2.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, contractul de
vânzare-cumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul
stabilit de legislaţie, cu achitarea preţului la o plată unică.

3.3. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
3.4. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
3.5. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei
generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.

4. Se solicită:
4.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinau, concomitent cu înregistrarea proprietarului de teren, să avizeze în scris proprietarul de
teren asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
4.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinau să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.

2.2. Să solicite Direcţiei funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului,
înscrierea în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.

5. Direcţia funciară:
5.1. Va perfecta contractul de vânzare-cumpărare a terenului.

2.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenului.
2.4. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în cazul construcţiei, amenajării
etc).

5.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
5.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.

2.5. Să strămute reţelele inginerești existente amplasate pe terenul supus vânzării-cumpărării.
2.6. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul
privat precum și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului
stabilită în prezenta decizie.
3. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
3.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor publice,
pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz comun și de infrastructură tehnică.

6. Viceprimarul municipiului Chișinau, dl Nistor Grozavu, și pretorul sectorului Buiucani, dl Valeriu Nemerenco, vor asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-3

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private ale Î.I.
„MAŢCHEVICI I.A.” din str. Doina, 154/2
Având în vedere cererea depusă de către Î.I. „MAŢCHEVICI I.A.” cu
privire la cumpărarea terenului aferent obiectivelor private, acordul
Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului,
hotărârea instanţei de contencios administrativ al Curţii de Apel Chișinău din 09.10.2006, hotărârea instanţei de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chișinău din 22.12.2006, în temeiul art. 4 (9) și anexei
la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul
de vânzare-cumpărare a pământului”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea
terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 562 din 23.10.1996, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) lit. x)
și art. 77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se consideră utilizate în procesul tehnologic terenurile aferente obiectivelor private ale Î.I. „MAŢCHEVICI LA.” din str. Doina, 154/2.
2. Se acceptă vânzarea terenurilor aferente imobilelor din str. Doina, 154/2, nr. l cu suprafaţa de 0,412 ha și nr. 2 cu suprafaţa de 0,054
ha, la preţul normativ de respectiv 126167 lei și 16536 lei, Î.I. „MAŢCHEVICI LA.” pentru exploatarea blocurilor de producere.
3. Cumpărătorul terenurilor se obligă:
3.1. Să achite plata arenzii funciare conform contractului de arendă funciară nr. 4353/2005 din 13.05.2005 și să rezilieze contractul
respectiv, începând cu data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenului.
3.2. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de
legislaţie.
3.3. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, să achite preţul terenului la o plată unică.
3.4. Să solicite Direcţiei funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării’ notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului,
trecerea în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
3.5. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privateizat.
3.6. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivelor private, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.7. În cazul construcţiei, reconstrucţiei să obţină certificatul de
urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
3.8. În cazul acumulării de datorii la plăţile prevăzute în contractul
încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.9. Să asigure achitarea impozitului funciar, conform legislaţiei
în vigoare.
3.10. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul
privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită
în prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
4.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de
uz comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și ur-

banistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării sau gajării terenului până la achitarea
deplină a terenului indicat în contractul respectiv.
5. Se solicită:
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, concomitent
cu înregistrarea proprietarului de teren, să-l avizeze în scris asupra
restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
6. În punctul 1 din decizia Consiliului municipal Chișinău nr.
22/24-2 din 27.04.2005 „Cu privire la darea în arendă a unor loturi de
pământ din str. Doina, 154/2 Întreprinderii individuale de producţie
și comerţ „MAŢCHEVICI LA.” se abrogă prevederile referitoare la
lotul nr. l.
7. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
7.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului 2 și subpunctului 3.3 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
7.2. Va perfecta contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent, pornind de la prevederile subpunctului 3.2 al prezentei decizii.
7.3. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
7.4. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
7.5. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa achitării terenului, conform contractului respectiv de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la
achitarea plăţii trimestriale, va prezenta propuneri de reziliere a contractului respectiv, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
7.6. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
8. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-4

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale S.R.L.
„FORTIMEX” din str. Varniţa, 20/1
Având în vedere cererea depusă de către S.R.L. „FORTIMEX” cu
privire la cumpărarea terenului aferent obiectivelor private, acordul
Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului,
în temeiul art. 4 (9) și anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului”,
art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din 23.10.1996, art. 14
(2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:
1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivelor private ale S.R.L. „FORTIMEX” din str. Varniţa, 20/1.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilelor din str. Varniţa, 20/1, cu suprafaţa de 0,366 ha, la preţul normativ de 373601 lei
S.R.L. „FORTIMEX”, conform planului anexat.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să achite plata arenzii funciare și să rezilieze contractul respectiv de arendă funciară, începând cu data autentificării contractului de vânzare-cumpărare a terenului.
3.2. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de
legislaţie.
3.3. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, sa achite preţul terenului la o plată unică.
3.4. Să solicite Direcţiei funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului,
trecerea în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
3.5. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.6. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.7. În cazul construcţiei, reconstrucţiei să obţină certificatul de
urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
3.8. În cazul acumulării de datorii la plăţile prevăzute în contractul
încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.9. Să asigure achitarea impozitului funciar, conform legislaţiei
în vigoare.
3.10. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul
privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită
în prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
4.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de
uz comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indi-

catoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării-cumpărării sau gajării terenului până
la achitarea deplină a preţului indicat în contractul de vânzare-cumpărare respectiv.
5. Se solicită:
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, concomitent
cu înregistrarea proprietarului de teren, să-l avizeze în scris asupra
restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
6. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 16/40-6
din 04.07.2002 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din
str. Varniţa Societăţii cu Răspundere Limitată „FORTIMEX”.
7. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
7.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului l și subpunctului 3.3 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
7.2. Va perfecta contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent la preţul stabilit în punctul 2 din prezenta decizie, pornind de la
prevederile subpunctului 3.2 al prezentei decizii.
7.3. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
7.4.În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
7.5. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa datoriilor la achitarea în rate a preţului de vânzare-cumpărare
a pământului, conform contractului respectiv de vânzare-cumpărare.
În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la achitarea plăţii trimestriale, va prezenta propuneri de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
7.6. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
8. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-5

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Î.C.S.
„DUMBRAVA-NORD” S.R.L. din str. Uzinelor, 100/1
Având în vedere cererea depusă de către Î.C.S. „DUMBRAVANORD” S.R.L. cu privire la cumpărarea terenului aferent obiectivelor
private, acordul Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului, hotărârea instanţei de contencios administrativ a
Curţii de Apel Chișinău din 14.02.2007, în temeiul art. 4 (9) și anexei la
Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul
de vânzare-cumpărare a pământului”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea
terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr. 562 din 23.10.1996, art. 14 (2) lit. b) -lit. e), art. 19 (4) și art.
77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivelor private ale Î.C.S. „DUMBRAVA-NORD” S.R.L. din str. Uzinelor, 100/1.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilelor din str. Uzinelor, 100/1, cu suprafaţa de 1,139 ha, la preţul normativ de 232531 lei
Î.C.S. „DUMBRAVA-NORD” S.R.L., conform planului anexat.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să achite restanţele la plata arenzii funciare și să rezilieze contractul respectiv de arendă funciară, de la data încheierii contractului
de vânzare-cumpărare a terenului.
3.2. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de o
lună de data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzare-cumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de legislaţie.
3.3. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, să achite preţul terenului la o plată unică.
3.4. Să solicite Direcţiei funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului,
trecerea în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
3.5. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.6. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.7. În cazul construcţiei, reconstrucţiei să obţină certificatul de
urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
3.8. În cazul acumulării de datorii la plăţile prevăzute în contractul
încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.9. Să asigure achitarea impozitului funciar, conform legislaţiei
în vigoare.
3.10. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul
privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
anexa la prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
4.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz
comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indi-

catoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului fără acordul Direcţiei generale arhitectură și urbanism.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării-cumpărării sau gajării terenului până la
achitarea deplină a preţului indicat în contractul de vânzare-cumpărare respectiv.
5. Se solicită:
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, concomitent cu
înregistrarea proprietarului de teren, să-l avizeze în scris asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în anexa la prezenta
decizie.
6. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism
și relaţii funciare:
6.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent și
contractul respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului l și subpunctului 3.3 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
6.2. Va perfecta contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent la preţul stabilit în punctul 2 din prezenta decizie, pornind de la
prevederile subpunctului 3.2 al prezentei decizii.
6.3. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
6.4. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
6.5. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa datoriilor la achitarea în rate a preţului de vânzare-cumpărare
a pământului, conform contractului respectiv de vânzare-cumpărare.
În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la achitarea plăţii trimestriale, va prezenta propuneri de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
6.6. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
7. Se abrogă decizia Consiliului municiplal Chișinău nr.
6/48-14 din 24.02.2004 „Cu privire la darea în arendă a unor loturi de
pământ din str. Uzinelor Societăţii pe acţiuni de producere și reparaţie a ambalajului „DUMBRAVA-NORD”.
8. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

7
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-11

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii
cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.” din str. Varniţa, 2/6
Având în vedere cererea depusă de către Societatea cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.” cu privire la cumpărarea terenului
aferent obiectivului privat, acordul Agenţiei Privatizare de pe lângă
Ministerul Economiei și Comerţului, în temeiul art. 4 (9) și anexei la
Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului”, art. 61 și 64 din Legea nr.
1217-XIII din 25.06.1997 “Cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din
23.10.1996, art. 14 (2) lit. b) - lit.e), art. 19 (4) și art. 77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,
Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se consideră ca fiind utilizat în procesul tehnologic terenul aferent obiectivului privat (bază de producere și depozitare) al Societăţii
cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.” din str. Varniţa, 2/6.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. Varniţa, 2/6, cu suprafaţa de 0,526 ha, la preţul normativ de 536923 lei,
Societăţii cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.”, conform planului
anexat.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să achite plata arenzii funciare și să rezilieze contractul respectiv de arendă funciară, de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a terenului.
3.2. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de
legislaţie.
3.3. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, să achite 25 la sută din preţul terenului, iar suma restantă să
o achite trimestrial, în termen de până la l an.
3.4. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării
notariale a contractului vânzare-cumpărare a terenului, trecerea deţinătorului de teren în registrul cadastral.
3.5. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.6. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.7. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală
arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în cazul preconizării unor
construcţii, reconstrucţii, amenajări etc.).
3.8. În cazul acumulării de datorii privind achitarea plăţilor stabilite în contractul încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.9. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii:
4.1. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor

de uz comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Asigurarea respectării stricte a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
4.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării-cumpărării sau gajării terenului, până
la achitarea deplină a preţului indicat în contractul respectiv de vânzare-cumpărare.
5. Se solicită:
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, la înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, să avizeze în scris
proprietarul de teren asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
6. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
6.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului 2 și subpunctului 3.3 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
6.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
6.3. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
6.4. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa datoriilor la achitarea în rate a preţului de vânzare-cumpărare
a pământului, conform contractului respectiv de vânzare-cumpărare.
În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la achitarea plăţii trimestriale, va prezenta propuneri de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
6.5. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
7. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 19/8-18
din 24.05.2003 „Cu privire la atribuirea în arendă a unui lot de pământ
din str. Uzinelor, 12 Societăţii cu răspundere limitată „CEDRON-G.I.S.”.
8. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-2

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui
Evgheni Vişneveţki din str. Meşterul Manole, 9/16
Având în vedere cererea depusă de către dl Evgheni Vișneveţki cu
privire la cumpărarea terenului aferent obiectivului din str. Meșterul
Manole, 9/16, ce-i aparţine cu drept de proprietate privată în baza
contractului de vânzare-cumpărare nr. 4010 din 15.08.2002, acordul
Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului,
avizul Comisiei pentru construcţii, arhitectură și resurse funciare din
13.06.2006, în temeiul art. 4 (9) și anexei la Legea nr. 1308-XIII din
25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare
a pământului”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente,
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din
23.10.1996, art. 14 (2) lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) din Legea nr.
436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chișinău DECIDE:
1. Se consideră ca fiind utilizat în procesul tehnologic terenul
aferent obiectivului (bloc de producţie), aflat în proprietatea dlui
Evgheni Vișneveţki, din str. Meșterul Manole, 9/16.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. Meșterul Manole, 9/16, cu suprafaţa de 0,124 ha, la preţul normativ de
126575 lei, dlui Evgheni Vișneveţki, conform planului anexă.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de
legislaţie.
3.2. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, să achite 25 la sută din preţul terenului, iar suma restantă să
o achite trimestrial în termen de până la l an.
3.3. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării
notariale a contractului vânzare-cumpărare a terenului, trecerea deţinătorului de teren în registrul cadastral.
3.4. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.5. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în’ limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.6. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în cazul preconizării unor
construcţii, reconstrucţii, amenajări etc.).
3.7. În cazul acumulării de datorii privind achitarea plăţilor stabilite în contractul încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.8. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii:
4. l. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor
de uz comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Asigurarea respectării stricte a normelor sanitare, an-

tiincendiare și urbanistice.
4.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării sau gajării terenului, până la achitarea
deplină a preţului indicat în contractul respectiv de vânzare-cumpărare.
5. Se stabilesc servituţi, conform planului-anexă, potrivit cărora
cumpărătorul, dl Evgheni Vișneveţki, se obligă să nu admită edificarea construcţiilor în zona respectivă, să asigure accesul liber reprezentanţilor serviciilor comunale și de exploatare a reţelelor tehnice în
vederea deservirii, reconstrucţiei și reparării acestora.
6. Se solicită:
6. l. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, la înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, să avizeze în scris
proprietarul de teren asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
6.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
7. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
7.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului 2 și subpunctului 3.2 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
7.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
7.3. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
7.4. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa datoriilor la achitarea în rate a preţului de vânzare-cumpărare
a pământului, conform contractului respectiv de vânzare-cumpărare.
În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la achitarea plăţii trimestriale, va prezenta propuneri de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
7.5. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
8. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-12

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Băcioii
Noi, 14/10 al dlui Andrei Lunev
Având în vedere cererea depusă de către dl Andrei Lunev cu privire la cumpărarea terenului aferent obiectivului privat, acordul Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului, în temeiul art. 4 (9) și anexei la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 “Privind
preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului”, art.
9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire
la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărârea
Guvernului Republicii Moldova nr. 562 din 23.10.1996, art. 14 (2) lit.
b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006
“Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău
DECIDE:
1. Se consideră ca fiind utilizat în procesul tehnologic terenul aferent obiectivului privat (depozit) al dlui Andrei Lunev din str. Băcioii
Noi, 14/10.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. Băcioii
Noi, 14/10 cu suprafaţa de 0,307 ha, la preţul normativ de 313375 lei,
dlui Andrei Lunev, conform planului anexat.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul stabilit de
legislaţie.
3.2. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare a
terenului, să achite 25 la sută din preţul terenului, iar suma restantă să
o achite trimestrial, în termen de l an.
3.3. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării
notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, trecerea
deţinătorului de teren în registrul cadastral.
3.4. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.5. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
3.6. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală
arhitectură, urbanism și relaţii funciare în cazul preconizării unor construcţii, reconstrucţii, amenajări ș.a.m.d.
3.7. În cazul acumulării de datorii privind achitarea plăţilor stabilite în contractul încheiat, să achite în modul stabilit penalităţile.
3.8. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
prezenta decizie.
4. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii:
4. l. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor
de uz comun și de infrastructură tehnică.
4.2. Asigurarea respectării stricte a normelor sanitare, an-

tiincendiare și urbanistice.
4.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4.6. Neadmiterea vânzării sau gajării terenului, până la achitarea
deplină a preţului indicat în contractul respectiv de vânzare-cumpărare.
5. Se solicită:
5.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, la înregistrarea contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent, să avizeze în scris
proprietarul de teren asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
5.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
6. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
6.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul
respectiv de vânzare-cumpărare, pornind de la prevederile punctului 2 și subpunctului 3.2 ale prezentei decizii, și le va prezenta spre
aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
6.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
6.3. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta
Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea deciziei
respective.
6.4. Va asigura perceperea plăţilor de vânzare a terenului și evidenţa datoriilor la achitarea în rate a preţului terenului, conform
contractului respectiv de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se eschivează de la achitarea plăţii trimestriale, va prezenta
propuneri de reziliere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
6.5. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
7. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-19

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Î.C.S.
„NADIF TRADING” S.R.L. din str. Kiev, 7
Având în vedere cererea depusă de către Î.C.S. „NADIF TRADING”
S.R.L. cu privire la cumpărarea terenului aferent obiectivelor private,
acordul Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului, în temeiul art. 4 (9) și anexei la Legea nr. 1308-XIII din
25.07.1997 “Privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare
a pământului”, art. 9 din Codul funciar al Republicii Moldova, Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente,
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 562 din 23.10.1996, art. 14 (2)
lit. b) - lit. e), art. 19 (4) și art. 77 (2) și (3) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chișinău DECIDE:

infrastructură tehnică.

1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent obiectivelor private ale Î.C.S. „NADIF TRADING” S.R.L. din str. Kiev,
7.

5. Se stabilesc servituţi conform planului-anexă potrivit
cărora proprietarul terenului va asigura accesul liber gestionarului și
serviciilor de exploatare a reţelelor tehnice, în vederea deservirii, reconstrucţiei și reparării acestora.

2. Se acceptă vânzarea către Î.C.S. „NADIF TRADING” S.R.L. a terenului aferent imobilelor (clădire de producere și garaj) din str. Kiev, 7,
cu suprafaţa de 0,3889 ha, la preţul normativ de 474264 lei, conform
planului-anexă.
3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractul de vânzarecumpărare a terenului, cu achitarea preţului la o plată unică, și să-l
autentifice notarial în modul stabilit de legislaţie.
3.2. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism și relaţii funciare, în termen de 3 luni de la data autentificării
notariale a contractului de vânzare-cumpărare a terenului, trecerea în
registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri.
3.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
3.4. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivelor private, pentru
exploatarea și deservirea lor.

4.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare
și urbanistice.
4.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren
a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, schimbării destinaţiei
lui și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei Primăriei municipiului Chișinău.

6. Se solicită:
6.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău ca, la înregistrarea servituţilor și proprietarului de teren, să-l avizeze în scris asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
6.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului privatizat.
7. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
7.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul de vânzare-cumpărare și le va prezenta spre aprobare
Primăriei municipiului Chișinău.
7.2. În cazul în care din vina cumpărătorului contractul de vânzare-cumpărare nu va fi perfectat în termenul stabilit, va prezenta Consiliului municipal Chișinău propuneri pentru anularea acestei decizii.
7.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.

3.5. În cazul construcţiei sau reconstrucţiei, să obţină certificatul
de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii
funciare.

8. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3.6. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului privatizat.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

4. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
4.1. Accesul necondiţionat al serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz comun și de

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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LA SOLICITAREA D-VOASTRĂ

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 70/4

11 aprilie 2007

Despre aprobarea Regulamentului cu
privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în
municipiul Chişinău
Având în vedere necesitatea gestionării și valorificării eficiente
a terenurilor proprietate municipală, în scopul asigurării unei pieţe
funciare funcţionale în municipiul Chișinău, inclusiv a necesităţii de
acumulare a mijloacelor financiare suplimentare la bugetul local, în
temeiul prevederilor Regulamentului privind licitaţiile cu strigare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1056 din 12.11.1997, Codului
funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Legii privind preţul normativ și modul de vanzare-cumpărare a pământului nr. 1308-XIII din 25.07.1997,
Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998, Legii
privind principiile urbanismului și amenajarea teritoriului nr..835ХIIIdin 17.05.1996, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr.523-XIV din 16.07.1999, Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău (se anexează).
2. Se abrogă punctele l și 4 din decizia Consiliului municipal
Chișinău nr.4/19 din 10 noiembrie 1999 “Cu privire la organizarea
și desfășurarea licitaţiilor funciare în municipiul Chișinău” și decizia
Consiliului municipal nr.1/16 din 17 martie 2000 „Despre operarea
unor modificări în Regulamentul organizării licitaţiilor funciare în
municipiul Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.4/19 din 10.11.1999”.

3. Se împuternicește primarul general al municipiului Chișinău cu
dreptul de a încheia contractele de vânzare-cumpărare și arendare a
terenurilor în baza proceselor-verbale cu privire la rezultatele licitaţiilor funciare cu strigare.
4. Comisia de licitaţie în comun cu Direcţia generală arhitectură,
urbanism și relaţii funciare vor prezenta Consiliului municipal Chișinău:
- în termen de cel mult 15 zile după încheierea fiecărui trimestru
rapoarte cu privire la rezultatele licitaţiilor funciare cu strigare obţinute în trimestrul expirat;
- propuneri pentru perfecţionarea mecanismului de organizare și desfășurare a licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul
Chișinău.
5. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor expuse în prezenta
decizie se pune în sarcina viceprimarului de ramură al municipiului
Chișinău.
PREȘEDINTE DE ȘEDINŢĂ
Eugenia STÂRCEA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 70/4 din 11 aprilie 2007

Regulamentul
cu privire Ia organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare
în municipiul Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău (în
continuare - Regulamentul), este elaborat în temeiul Codului
funciar nr.828-XII din 25.12.1991, Codului civil nr.1107-XV din
06.06.2002, Legii privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr.1308-XIII din 25.07.1997, Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543-ХIII din 25.02.98, Legii
privind formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,
Legii privind reglementarea da stat a regimului proprietăţii
funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar
nr.1247-XIII din 22.12.1992, Legii privind principiile urbanismului și amenajarea teritoriului nr.835-ХIII din 17.05.1996, Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-

teritoriale nr.523-XIV din 16.07.99, Legii privind administraţia
publică locală nr.123-XV din 18.03.2003, Regulamentului privind licitaţiile cu strigare, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.1056 din 12.11.1997 și altor acte normative, și stabilește:
a) modul de pregătire, condiţiile de participare și procedura desfășurării licitaţiilor funciare cu strigare privind
vânzarea-cumpărarea și arendarea terenurilor proprietate
municipală (în continuare - licitaţia);
b) procedura privind vânzarea-cumpărarea terenurilor expuse la licitaţie în cazul unui singur ofertant;
c) modul de achitare a preţului de vânzare-cumpărare sau
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a preţului de obţinere a dreptului de arendare a terenurilor.
2. Licitaţia de desfășoară în scopul vânzării-cumpărării
sau acordării dreptului de arendare a terenurilor proprietate
municipală, pe bază de competitivitate, cu transmiterea terenurilor proprietate municipală în proprietate privată sau în
arendă pentru amplasarea obiectivelor de menire social-culturală, locative, industriale etc., precum și obţinerii mijloacelor
financiare suplimentare la bugetul municipal, realizării programelor social-economice, atragerii investiţiilor în domeniul construcţiilor, realizării Planului general de dezvoltare
a municipiului, în scopul constituirii pieţei funciare urbane în
municipiul Chișinău.

d) preţul iniţial de vânzare-cumpărare sau de obţmere я
dreptului de arendare a terenului și cuantumul plăţii anuale;
e) servituţile (de trecere, de acces, de vedere etc.) sau alte
sarcini ce grevează terenul expus la licitaţie sau terenurile adiacente, în cazul în care stabilirea servituţilor este dictată
de amplasamentul, configuraţia și alte particularităţi ale
terenurilor;
f ) locul situării terenului (numărul cadastral sau
adresa convenţională/apoximativă a terenului) și alte particularităţi ale terenului expus la licitaţie care permit identificarea
și individualizarea acestuia;

3. Obiectul licitaţiei funciare este:
a) preţul terenului, în cazul licitaţiilor de obţinere a dreptului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare a terenului;
b) dreptul de arendare a terenului, în cazul licitaţiilor de
obţinere a dreptului de încheiere a contractului de arendare
a terenului.
4. Organizarea și desfășurarea licitaţiei se efectuează
cu respectarea următoarelor condiţii:
a) publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitaţie;
b) familiarizarea participanţilor la licitaţie cu terenurile expuse la licitaţie;
c) asigurarea liberului acces la licitaţie a tuturor doritorilor,
cu excepţia celor lipsiţi de acest drept conform prezentului Regulament și altor acte normative;
d) asigurarea drepturilor egale pentru toţi ofertanţii - participanţi la licitaţie, cu excepţia cazului în care aceștia au fost
limitaţi sau lipsiţi de acestea în modul stabilit de legislaţie și de
prezentul Regulament;
e) prioritatea preţului maxim propus;
f ) informarea publicului asupra rezultatelor licitaţiei.
5. Decizia privind vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor Ia licitaţie este adoptată de către Consiliul municipal
la propunerea Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în continuare -”Direcţia funciară) cu avizul Comisiei pentru construcţii, arhitectură și resurse
funciare a Consiliului municipal (în continuare - Comisia pentru construcţii), și va conţine date privind:
a) suprafaţa terenului;
b) destinaţia principală și desiinaţia funcţională a terenului, (conform documentaţiei cadastrale și de urbanism);
c) scopul și alte condiţii de folosire a terenului expus la licitaţie pentru obţinerea dreptului de arendare a terenului;

g) alte condiţii de vânzare-cumpărare sau de arendare a
terenului, după caz.
6. Terenurile proprietate municipală de interes public deosebit (adiacente reţelelor inginerești, căilor de comunicaţii
etc.) pot fi expuse la licitaţie doar pentru obţinerea dreptului
de arendare a acestora, în condiţii de arendare expres
prestabilite (fără drept de privatizare ulterioară a terenului).
7. Proiectul de decizie a Consiliului municipal privind vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor la licitaţie va fi
elaborat și propus spre examinare de către Direcţia funciară,
având avizele comisiei consultative de profil și comisiei juridice. Proiectul de decizie va conţine, printre altele, propuneri
privind mărimea preţului iniţial de vânzare-cumpărare, de obţinere a dreptului de arendare și condiţiile de folosire a terenului.
8. Preţul iniţial de vânzare-cumpărare a terenurilor la licitaţie în toate cazurile va fi mai mare decât preţul normativ
al pământului, calculat conform tarifelor din anexa la Legea
privind preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a
pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997 cu amendamentele ulterioare).
9. Selectarea terenurilor, în scopul expunerii acestora la
licitaţie, va avea loc cu luarea în considerare a prevederilor planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău, planului urbanistic general, planurilor urbanistice de detaliu și ale
altor documente de urbanism.
10. La licitaţie vor fi expuse doar terenuri proprietate municipală care, conform legii, pot fi supuse vânzării sau arendării.
11. Se interzice expunerea la licitaţie a terenurilor proprietate municipală asupra cărora nu a fost stins dreptul de folosinţă și alte drepturi patrimoniale ale terţelor persoane fizice
sau juridice.
12. Persoanele fizice și persoanele juridice străine, apatrizii, precum și întreprinderile cu capital străin, au dreptul de a
participa la licitaţie și pot obţine dreptul de proprietate doar
asupra terenurilor destinate construcţiilor.
13. În cazul existenţei sau necesităţii stabilirii unor servituţi (de trecere, de acces, de vedere etc.), ce nu exclud expunerea terenului la licitaţie, acestea vor fi stabilite prin decizia
Consiliului municipal Chișinău privind vânzarea-cumpărarea
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sau arendarea terenurilor la licitaţie, la propunerea Direcţiei
generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, cu indicarea
acestora în comunicatul informativ și includerea în contractul
de vânzare-cumpărare sau de arendare a terenului, încheiat
ulterior cu ofertantul-câștigător.
14. Variantele de amplasare și folosinţă a obiectivelor
în perimetrul terenurilor expuse la licitaţie vor fi elaborate și
perfectate de către Direcţia generală arhitectură, urbanism și
relaţii funciare.
15. În calitate de organizator al licitaţiilor funciare se desemnează Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii
funciare, însă Consiliul municipal poate delega, prin concurs
public, funcţiile de organizare și desfășurare a licitaţiilor societăţilor comerciale, cu drept de persoană juridică, care dispun
de personal specializat și practică în domeniul organizării și
desfășurării licitaţiilor.
16. Relaţiile cu organizatorul licitaţiilor, desemnat câștigător al concursului public, vor fi reglementate în contractul de
prestări servicii, semnat de persoanele împuternicite ale Primăriei municipiului Chișinău și ale organizatorului licitaţiei în
modul stabilit de lege.
17. Sursele financiare pentru organizarea și desfășurarea
licitaţiilor provin din achitarea taxei de participare la licitaţie,
vânzarea biletelor de intrare, care se varsă la contul organizatorului licitaţiei și constituie venitul acestuia.
II. ORGANIZAREA LICITAŢIEI
18. Organizarea și desfășurarea licitaţiilor va avea loc în
temeiul și conform condiţiilor stabilite în decizia Consiliului
municipal privind vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor la licitaţie.
19. Organizarea și desfășurarea licitaţiilor va avea loc sub
supravegherea și cu participarea directă a Comisiei de licitaţie.
:.
20. Componenţa nominală a Comisiei de licitaţie, inclusiv
Președintele, Vicepreședintele și Secretarul Comisiei, este desemnată prin decizie a Consiliului municipal.

23. Ședinţele Comisiei de licitaţie sunt deliberative dacă
la ele participă cel puţin 2/3 din membrii acesteia, iar deciziile
ei se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi.
În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Comisiei este
decisiv. Deciziile Comisiei de licitaţie se consemnează într-un
proces-verbal, semnat de toţi membrii cu drept de vot prezenţi
la ședinţă, inclusiv de către Secretarul Comisiei.
24. În cazul ,în care ședinţa Comisiei de licitaţie nu este deliberativă la ora, locul și data stabilită în Comunicatul informativ, ședinţa poate fi suspendată cu cel mult l (una) oră, iar dacă
se constată că suspendarea ședinţei este inutilă, desfășurarea
licitaţiei va fi declarată imposibilă, cu anunţarea acestui fapt
participanţilor la licitaţie, în acest caz, procedurile de licitaţie
vor fi reluate de la început, cu publicarea, la decizia Comisiei
de licitaţie, a unui nou comunicat informativ.
25. Ședinţele Comisiei de licitaţie sunt prezidate de către
Președintele Comisiei, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședintele Соmisiei.
26. Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:
a) recepţionarea și verificarea documentelor referitoare la
loturile expuse la licitaţie;
b) aprobarea textului comunicatului informativ cu privire
la des fășurarea licitaţiei;
c) înregistrarea participanţilor la licitaţie;
d) stabilirea pasului licitării pentru fiecare lot în parte;
e) desfășurarea licitaţiei;
f ) controlul respectării condiţiilor de participare la licitare
și garantarea drepturilor participanţilor la licitaţie, cu excepţia
cazului în care aceștia se fac vinovaţi de încălcarea sau nerespectarea procedurilor de licitare;
g) identificarea cazurilor de manipulare a principiului
competitivităţii participanţilor la licitaţie, altor cazuri de deturnare a procedurilor de licitare;
h) stabilirea câștigătorilor.

21. Comisia de licitaţie va fi compusă din 9 membri permanenţi, inclusiv Președintele, Vicepreședintele și Secretarul
Comisiei. Președinte al Comisiei va fi desemnat primarul general al municipiului Chișinău sau viceprimarul de ramură al
municipiului, la propunerea primarului general. Secretar al
Comisiei va fi desemnat un specialist din cadrul Direcţiei funciare, la propunerea șefului acesteia.

27. Perfectarea proceseior-verbale privind desfășurarea și rezultatele licitaţiei, păstrarea și transmiterea lor
Direcţiei funciare, pentru pregătirea contractului de vânzare-cumpărare sau arendare a terenului în rezultatul licitaţiei,
cu prezentarea ulterioară primarului general al municipiului Chișinău spre semnare, intră în competenţa Secretarului
Comisiei de licitaţie.

22. În componenţa Comisiei de licitaţie în mod obligatoriu vor fi incluși câte un specialist din cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare, Direcţiei asistenţă
juridică, Direcţiei patrimoniu muncipal, la propunerea șefilor
subdiviziunilor respective. Ceilalţi 4 membri ai Comisiei vor fi
desemnaţi din oficiu de către Consiliul municipal, la propunerea consilierilor.

28. Cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea licitaţiei,
organizatorul licitaţiei va publica în presa republicană și cea
locală comunicatul informativ cu privire la desfășurarea licitaţiei.
29. Comunicatul informativ va fi întocmit în baza deciziei
respective a Consiliului municipal privind vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenurilor la licitaţie și documentelor lotu-
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rilor respective. Comunicatul va include date privind:
a) data, ora și locul desfășurării licitaţiei;
b) caracteristica terenurilor (suprafaţa, numărul cadastral sau locul situării/adresa aproximativă, destinaţia funcţională, servituţile, după caz) expuse la licitaţie;
c) scopul și alte condiţii de folosire a terenului, în cazul expunerii terenului pentru obţinerea dreptului de arendare;
d) preţul iniţial de vânzare a terenului, în cazul expunerii
terenului pentru vânzare-cumpărare;
e) preţul iniţial de obţinere a dreptului de arendare a terenului, în cazul expunerii terenului pentru obţinerea dreptului
de arendare;
f ) persoanele care au dreptul să participe la licitaţie;
g) adresa, termenul depunerii cererii de participare și lista
documentelor necesare pentru participare la licitaţie;
h) mărimea taxei de participare la licitaţie și preţul biletului
de intrare la licitaţie, termenele și locul vânzării lor;
i) suma acontului;
î) contul de decontare la care se va vărsa taxa de participare la licitaţie și acontul;

iniţial de vânzare-cumpărare sau preţul iniţial de obţinere a
dreptului de arendare a terenurilor respective, precum și alte
date necesare pentru adoptarea deciziei privind vânzareacumpărarea sau arendarea terenurilor la licitaţie în conformitate cu punctul 5 din prezentul Regulament.
34. Documentaţia loturilor expuse la licitaţie va fi elaborată de către organizatorul licitaţiei în coordonare cu Direcţia
funciară și va fi prezentată spre aprobare Comisiei de licitaţie.
35. Comisia de licitaţie va recepţiona, de la organizatorul
licitaţiei, varianta definitivată a setului de documente privind
loturile expuse la licitaţie în baza procesului-verbal de prezentare-recepţionare la licitaţie a setului de documente (anexa 4).
Setul de documente va include:
a) planul de încadrare în teritoriu și planul geometric al
terenului expus la licitaţie (scara 1:2000; 1:500), aprobate de
către Direcţia generală arhitectură urbanism și relaţii funciare;
b) memoriul explicativ al fiecărui teren (lot) în parte;
c) procesul verbal de selectare a terenului, coordonat
cu serviciile specializate ale municipiului Chișinău;
d) alte documente ce permit identificarea și localizarea terenului expus la licitaţie, după caz.
III. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
36. La licitaţie au dreptul să asiste:

j) modul de iamiliarizare cu terenurile expuse la licitaţie;
1) vânzătorul și reprezentanţii acestuia;
k) numărul de telefon pentru informaţii.
30. Pregătirea setului de documente pentru loturile expuse la licitaţie, organizarea procesului de familiarizare a potenţialilor cumpărători și arendași cu aceste terenuri se efectuează
de către organizatorul licitaţiei.
31. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare, în scopul pregătirii setului de documente pentru licitaţie, va
elabora variantele de amplasare a obiectivelor în perimetrul
terenurilor ce urmează a fi expuse la licitaţie cu schiţa Planului gereral (S 1:500), iar după sistematizarea acestora,
va examina posibilitatea expunerii terenurilor la licitaţie sub
aspect juridic, cu prezentarea ulterioară a concluziilor și propunerilor respective Comisiei pentru construcţii.
32. După aprobarea preventivă a listei terenurilor (loturilor) de către Comisia pentru construcţii, organizatorul licitaţiei
și Comisia de selectare a terenurilor pentru amplasarea obiectivelor respective, în coordonare cu serviciile specializate ale
municipiului Chișinău, vor întocmi procesele verbale de selectare a terenurilor.
33. Comisia pentru construcţii, la propunerea Direcţiei
funciare, va prezenta Consiliului municipal pentru examinare
și aprobare proiectele de decizii privind vânzarea-cumpărarea
sau arendarea terenurilor la licitaţie cu lista terenurilor propuse pentru licitaţie, care va conţine propuneri privind preţul

2) participanţii la licitaţie (ofertanţii/cumpărătorii, reprezentanţii acestora după caz);
3) observatorii și vizitatorii.
37. Achitarea taxei de participare sau biletul de intrare asigură accesul la licitaţie.
38. La procesul de licitaţie pot participa:
a) persoanele fizice și juridice din Republica Moldova,
cu excepţia autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor de stat și municipale, instituţiilor finanţate de la
bugetul de stat sau de la bugetele locale;
b) persoanele fizice și juridice străine, cu excepţiile stabilite
de lege;
c) apatrizii, cu excepţiile stabilite de lege.
39. Participanţii la licitaţie pot acţiona prin intermediul reprezentanţilor lor, conform legii.
40. Pentru a participa la licitaţie solicitantul, după publicarea comunicatului informativ, dar cel târziu cu o zi înainte de
începerea licitaţiei, indicată în Comunicatul informativ, prezintă organizatorului licitaţiei/secretarului Comisiei de licitaţie o
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cerere de participare la licitaţie (conform anexei l sau 2 ale prezentului Regulament), la care se anexează:
a) copia buletinului de identitate (originalul se prezintă
pentru verificare și consemnare) - pentru persoanele fizice;
sau
copia autentificată a certificatului înregistrării de stat a întreprinderii, a extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor
și organizaţiilor de la Camera înregistrării de Stat care să confirme calitatea de administrator al întreprinderii respective și
copia buletinului de identitate al administratorului (originalul
se prezintă pentru verificare și consemnare) - pentru persoanele juridice;
b) actele (documentele bancare etc.) care confirmă achitarea acontului și a taxei de participare la licitaţie la contul
organizatorului licitaţiei, în mărimea indicată în Comunicatul
informativ;

46. La licitaţie au dreptul să asiste gratuit în calitate de
observatori reprezentanţii autorităţilor publice centrale și locale, organelor fiscale și ai mass-media.
47. Participanţii la licitaţie, vizitatorii și observatorii sunt
obligaţi:
a) să respecte prevederile prezentului Regulament și
ale altor acte normative;
b) să respecte ordinea cuvenită în procesul desfășurării licitaţiei.
48. Persoanele vinovate de încălcarea sau nerespectarea
ordinii în procesul desfășurării licitaţiei poartă răspundere
conform prezentului Regulament și altor acte normative.
IV. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAŢIEI

c) procura, mandatul sau alt document în original sau copie
autentificată ce confirmă împuternicirile, în cazul participării la
licitaţie prin intermediar și copia buletinului de identitate al
reprezentantului cu prezentarea originalului pentru verificare
și consemnare.
41. Taxa de participare la licitaţie se stabilește de către
organizatorul licitaţiei pentru fiecare licitaţie în parte, dar nu
va depăși patru salarii minime pentru persoanele fizice și 10
salarii minime pentru persoanele juridice din Republica Moldova, persoanele juridice străine, cetăţenii străini și apatrizi. În
cazul în care cumpărătorul/ofertantul participă la licitarea
mai multor loturi, acesta va achita taxa de participare pentru
fiecare dintre aceste loturi.
42. Acontul va fi depus pe contul organizatorului licitaţiei,
indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 20
% din preţul iniţial al terenului sau preţul iniţial de obţinere
a dreptului de arendare, în cazul în care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor terenuri (loturi), el
varsă acontul pentru fiecare din ele.

49. În ziua desfășurării licitaţie, până la începutul acesteia,
participanţii sunt obligaţi să se înregistreze la Comisia de licitaţie și să primească numărul de participant.
50. În cazul în care pentru unele loturi se va înregistra doar
câte un ofertant, până la deschiderea licitaţiei Comisia de licitaţie va perfecta procesele-verbale ale licitării nule (anexa 5 la
prezentul Regulament) cu excluderea acestor loturi de la licitaţie și va decide expunerea repetată a loturilor respective
la licitaţiile ulterioare.
51. În cazul în care pentru toate loturile expuse la licitaţie
se va înregistra doar câte un ofertant, sau dacă nu se va înregistra nici un ofertant, licitaţia nu se va desfășura. Comisia
de licitaţie va perfecta procesele-verbale ale licitării nule, cu
excluderea acestor loturi din licitaţie și va decide expunerea,
repetată, a loturilor respective, la licitaţiile ulterioare.
52. În cazul excluderii loturilor de la licitaţie în temeiul
punctelor 50 și 5.1 din prezentul Regulament, acestea vor fi
expuse repetat la licitaţiile următoare cel puţin de 3 (trei) ori.

43. Participanţii la licitaţie au dreptul:
a) să participe la negocieri personal sau prin intermediul
reprezentanţilor;
b) să ia cunoștinţă de documentele incluse în set;
c) să studieze la faţa locului terenul expus la licitaţie;
d) să refuze participarea la negocieri.
44. în cazul prevăzut la lit.d) din punctul 43, dacă refuzul a
fost declarat până la înregistrarea la Comisia de licitaţie, participantului i se va restitui doar acontul, iar dacă refuzul a fost
declarat după înregistiare, taxa de participare și acontul nu se
restituie.
45. La licitaţie pot asista cu drept de vizitatori toţi doritorii.
Costul biletului de intrare se stabilește de către organizatorul
licitaţiei, dar nu poate depăși 25 la sută din salariul minim.

53. Licitarea este condusă de un licitant, desemnat de organizatorul licitaţiei în bază de contract.
54. Procedura desfășurării licitaţiei include în sine următoarele:
a) Președintele Comisiei de licitaţie, unul din membrii acesteia sau licitantul va explica participanţilor la licitaţie drepturile și obligaţiile acestora la licitaţie, regulile de conduită, modul
de obţinere a dreptului de proprietate sau de arendare a terenurilor proprietate municipală la licitaţia funciară cu strigare;
b) înainte de începutul licitării, licitantul anunţă numărul
lotului licitat, descrie terenul scos la licitaţie (suprafaţa, locul
situării, destinaţia funcţională a terenului etc.) și condiţiile licitării (negocierea preţului terenului în scopul cumpărării sau
a dreptului de arendare a terenului etc.);
c) în continuare licitantul anunţă numerele de înregistra-
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re ale ofertanţilor înregistraţi pentru licitarea lotului respectiv.
Ofertantul, al cărui număr este rostit de către licitant, trebuie
să ridice fișa de participant, astfel confirmând faptul participării sale la licitarea lotului anunţat;

în acest caz, taxa de participare și acontul nu se restituie. La
decizia Comisiei de licitaţie, licitarea lotului în cauză poate fi
reluată în cadrul aceleiași licitaţii și în aceleași condiţii sau poate fi amânată cu expunerea terenului la următoarea licitaţie.

d) începutul licitării este considerat momentul în care licitantul anunţă preţul iniţial al lotului și pasul licitării. Decizia
asupra pasului licitării este luată pentru fiecare lot în parte de
către Comisia de licitaţie. Pasul licitării nu poate fi mai mare de
10 % din preţul iniţial. După anunţarea preţului iniţial licitantul
așteaptă propuneri de majorare a acestuia în conformitate cu
pasul stabilit;

60. În cazul în care licitarea unui lot a fost declarată nulă
din cauză că nici unul dintre ofertanţi nu și-a manifestat dorinţa de a majora preţul iniţial sau din cauză că lotul a fost scos
de la licitaţie, fie din alte cauze, se întocmește procesul-verbal
al licitării nule.

e) În cazul în care după anunţarea preţului iniţial al lotului
nu sunt doritori de a-l majora conform pasului stabilit, lotul
este scos de la licitaţie;
f ) ofertantul care dorește să propună un preţ majorat ridică
fișa de participant și numește preţul nou. Licitantul, indicând
ofertantul care, în opinia lui, primul a propus un preţ majorat,
anunţă preţul propus și numărul ofertantului. Dacă după ce
licitantul anunţă de trei ori preţul nici unul dintre ofertanţi nu
propune un preţ mai mare, licitantul, concomitent cu a treia
lovitură de ciocan, anunţă faptul vânzării, după caz, a dreptului de cumpărare sau a dreptului de arendare a terenului ofertantului, care a propus preţul maxim. După aceasta licitarea
lotului respectiv încetează.
55. În cazul în care Comisia de licitaţie constată că licitarea
lotului a avut loc fără încălcări, se ia decizia cu privire la vânzarea-cumpărarea, după caz, a dreptului de cumpărare sau a
dreptului de arendare a terenului ofertantului, care a propus
preţul maxim și licitarea lotului în cauză se consideră încheiată.
56. În cazul în care Comisia de licitaţie constată că se încalcă procedura de desfășurare a licitaţiei, ea este în drept să
suspende licitarea în orice moment, până la luarea de către
Comisia de licitaţie a deciziei privind continuarea licitării sau
privind scoaterea de la licitaţie a lotului respectiv. Comisia de
licitaţie are dreptul să nu explice ofertanţilor motivele scoaterii
lotului de la licitaţie.
57. Pretenţiile apărute în procesul desfășurării licitaţiei
sunt examinate de Comisia de licitaţie înainte de încheierea
licitaţiei. Deciziile Comisiei de licitaţie pot fi contestate în instanţele judecătorești competente.
58. Ofertantul, care a câștigat lotul în rezultatul licitării, nu
are dreptul să-și retragă oferta și este obligat:
a) să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele licitării (anexa 6 sau 7, după caz);
b) să achite plata pentru lotul câștigat și să semneze contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de arendare a terenului în modul stabilit.
59. Ofertantul, care a câștigat lotul, dar care a refuzat să
semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele licitării este
lipsit de dreptul de a participa în continuare la această licitaţie,

61. În cazul în care licitarea lotului este declarată nulă din
cauză că lotul a fost scos de la licitaţie, fie din alte cauze, taxa
de participare la licitaţie va fi restituită numai ofertanţilor care
nu au contribuit prin acţiunile lor la scoaterea de la licitaţie a
lotului respectiv.
62. În cazul în care lotul, conform punctului 52, a fost expus
la licitaţie a treia oară, dar la licitaţie s-a înregistrat un singur
ofertant, Comisia de licitaţie este în drept, dar nu poate fi obligată, să accepte vânzarea-cumpărarea sau arendarea terenului solicitat unicului ofertant, însă la un preţ, adecvat celui de
piaţă, având în vedere suprafaţa terenului, locul situării,
prezenţa sau lipsa infrastructurii inginerești, preţurile existente ale terenurilor adiacente sau ale terenurilor analogice,
alte particularităţi ale terenului respectiv ce influenţează preţul de piaţă al terenului expus a treia oară la licitaţie. Preţul terenului vândut sau preţul pentru obţinerea dreptului de arendare unicului ofertant, în toate cazurile, va fi mai mare decât
preţul iniţial, indicat în comunicatul informativ.
63. Vânzarea-cumpărarea terenului în condiţiile punctului
62 va avea loc cu întocmirea procesului verbal cu privire la rezultatele acordării dreptului de cumpărare sau arendare a terenului unicului ofertant (anexa 8 la prezentul Regulament).
V. ACHITAREA PREŢULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
SAU DE ACORDARE A DREPTULUI DE ARENDARE A
TERENULUI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
64. Pe parcursul a 20 de zile calendaristice după semnarea
procesului-verbal cu privire la rezultatele licitării, cumpărătorul varsă suma stabilită pentru achitarea terenului procurat
integral sau în rate. În cazul achitării preţului de vânzare-cumpărare a terenului în rate, concomitent cu încheierea
contractului, cumpărătorul va achita cel puţin 25 la sută din
preţul de vânzare-cumpărare a terenului.
65. Cumpărătorul varsă suma stabilită pentru achitarea
dreptului de arendare a terenului, calculată și indicată în procesul verbal cu privire la rezultatele licitării, la contul organizatorului licitaţiei.
66. În cazul în care cumpărătorul nu achită preţul de vânzare-cumpărare sau preţul de acordare a dreptului de arendare
a terenului în modul și termenul stabilit, primarul general al
municipiului Chișinău, la propunerea Comisiei de licitaţie, va
emite dispoziţia cu privire la anularea rezultatelor licitării, copia căreia va fi transmisă cumpărătorului respectiv. În acest caz
acontul nu se restituie, iar persoana respectivă va fi lipsită de
dreptul de participare la licitaţiile următoare.
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67. Celorlalţi ofertanţi li se restituie acontul în termen de
10 zile de la încheierea licitaţiei sau, cu consimţământul acestora, acontul poate fi folosit la o altă licitaţie.
68. Procesul verbal al comisiei de licitaţie, prin care a fost
desemnat câștigătorul lotului licitat, servește drept temei pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau arendare a terenului cu persoana fizică sau juridică care a obţinut
dreptul respectiv conform rezultatelor licitaţiei.
69. Direcţia funciară va perfecta contractele de vânzarecumpărare sau de arendare a terenurilor și va asigura semnarea acestora de către reprezentantul împuternicit al Primăriei
municipiului Chișinău și cumpărător sau arendaș, pe parcursul
a 30 de zile calendaristice din data recepţionării documentelor
de la organizator.
70. Autentificarea notarială a contractului de vânzarecumpărare și înregistrarea de stat a dreptului de proprietate
sau a dreptului de arendare a terenului în registrul bunurilor
imobile la Oficiul cadastral teritorial Chișinău va avea loc în
condiţiile legii.
71. La momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau de arendare cumpărătorului sau arendașului i se
transmite, în modul stabilit, terenul cumpărat sau arendat în
prezenţa acestuia, cu întocmirea și semnarea procesului-verbal cu privire la stabilirea hotarelor terenului în natură (pe loc),
conform anexei 10.

74. Terenurile nesolicitate la licitaţie pot fi scoase la următoarea licitaţie, inclusiv la un alt preţ decât cel anunţat la ultima licitaţie, dar nu mai mic decât preţul normativ al terenului
respectiv, inclusiv cu vânzarea-cumpărarea acestora unicului
ofertant în condiţiile stabilite la punctele 62 și 63 din prezentul Regulament.
75. Mijloacele bănești obţinute de la vânzarea terenurilor proprietate municipală se distribuie astfel: 80 % se transferă
pe contul bugetului municipiului și 20 % - pe contul trezoreriei
cu destinaţie specială (contul special al Guvernului).
76. Cheltuielile suportate de către organizatorul licitaţiei
(coordonarea și multiplicarea materialelor, publicarea comunicatului informativ, informarea mass-media locală și republicană, despre rezultatele licitaţiilor desfășurate etc.) vor fi
compensate de către Direcţia generală finanţe a Consiliului
municipal în baza devizului de cheltuieli și contractul respectiv din contul mijloacelor bănești obţinute de la vânzareacumpărarea și transmiterea în arendă a terenurilor proprietate municipală.
77. Organizatorii licitaţiei și membrii Comisiei de licitaţie
nu au dreptul să participe sau să reprezinte ofertanţii la licitaţia pe care o organizează.
78. Dreptul de proprietate sau dreptul de arendare a terenului, dobândit în rezultatul licitaţiei, va fi supus înregistrării
de stat în registrul bunurilor imobile la Oficiul cadastral teritorial Chișinău, la cererea cumpărătorului sau a arendașului.

VI. DISPOZIŢII FINALE
72. Comisia de licitaţie va transmite organizatorului licitaţiei procesele-verbale cu privire la rezultatele licitaţiei, la care
vor fi anexate toate documentele referitoare la licitaţia respectivă. Organizatorul licitaţiilor va asigura informarea, în termen
de cel mult 30 de zile calendaristice din data desfășurării licitaţiei, mass-media locală și republicană, despre rezultatele
licitaţiilor desfășurate.
73. Direcţia funciară va prezenta, la solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, informaţii cu privire la desfășurarea
licitaţiilor funciare, constituirea proprietăţii private, crearea și
funcţionarea pieţei funciare urbane în municipiul Chișinău.

79. Litigiile dintre participanţii la licitaţie și organizatorul
licitaţiei, Comisia de licitaţie sau autorităţile administraţiei publice municipale vor fi soluţionate în instanţele judecătorești
în modul stabilit de lege.
80. La semnătura Președintelui și Secretarului Comisiei de
licitaţie de pe procesele verbale ale Comisiei de licitaţie va fi
aplicată ștampila Primăriei municipiului Chișinău.
81. Prezentul Regulament poate fi abrogat, modificat sau
completat prin decizie a Consiliului municipal.
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ANEXA 2 la Regulamentul cu privire Ia organizarea și desfășurarea
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