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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 privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii pe acţiuni „LIGA-2” din
str. I. Pruncul, 1/1 (zona industrială „Vatra”)
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii pe acţiuni „ION-T” din
str. Gh. Codreanu, 21
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată
„LAXVA СОМ” din str. Socoleni, 5/5
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Consulatului Onorific al Regatului
Haşemit al Iordaniei în Republica Moldova din str. Vasile Lupu, 9
y Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii individuale „COTRUŢA LEONID” din str. Ceucari, 9/1
y Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din str. Petricani, 21/2 Societăţii pe acţiuni „ANGROBĂCÂNIE”
y Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra unui lot de pământ din str.
Poştei
y Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Pietrarilor, 6 „a” dlui
Valeriu Guma
y Cu privire la transmiterea la balanţă a obiectivelor energetice din municipiul Chişinău
y Cu privire la operarea modificărilor în unele decizii ale Consiliului municipal Chişinău
y Cu privire la operarea modificărilor în unele decizii ale Consiliului municipal Chişinău
y Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale unor
categorii de populaţie
y Pentru completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.12/18 din 17.07.2008 „Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare şi acordarea de împuterniciri primarului general al municipiului
Chişinău pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale”
y Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor preferenţiale unor
categorii de populaţie
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-20

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii
pe acţiuni „LIGA-2” din str. I. Pruncul, 1/1 (zona industrială „Vatra”)
Având în vedere cererea depusă de către Societatea pe acţiuni
„LIGA-2” cu privire la cumpărarea terenului aferent obiectivului din
str. I. Pruncul, 1/1 (zona industrială „Vatra”), acordul Agenţiei Privatizare de pe lângă Ministerul Economiei și Comerţului, avizul Comisiei
pentru construcţii, arhitectură și resurse funciare, în temeiul art. 4 (9)
și anexei la Legea nr. 1308-ХIII 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 vânzareacumpărarea 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:

4. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii și sarcini:

1. Se consideră ca fiind utilizat în procesul tehnologic terenul
aferent obiectivului privat (bază de producere și depozitare), aflat în
proprietatea Societăţii pe acţiuni „LIGA-2”, din str. I. Pruncul, 1/1 (zona
industrială „Vatra”).

4.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.

2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. I. Pruncul, 1/1 (zona industrială „Vatra”), cu suprafaţa de 1,7958 ha, la preţul
normativ de 1833093 lei, Societăţii pe acţiuni „LIGA-2”, conform planului-anexă.

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.

4.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
5. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 22/24-18
din 27.04.2005 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din
str. Pruncul 1/1 Societăţii pe acţiuni „LIGA-2”.

3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să achite plata arenzii funciare conform contractului respectiv de arendă, până 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, cu achitarea preţului la o plată unică și să-l
autentifice notarial în modul stabilit de legislaţie.
3.3. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism, 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. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
prezenta decizie.

6. Se solicită:
6. 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.
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 prezentei decizii, 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 deciziei
respective.
7.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
8. Viceprimarul de ramură al 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. 14/22-23

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al
Societăţii pe acţiuni „ION-T” din str. Gh. Codreanu, 21
Având în vedere cererea depusă de către Societatea pe acţiuni
„ION-T” cu privire la cumpărarea terenului aferent obiectivului din str.
Gh. Codreanu, 21, acordul departamentului privatizării și administrării
proprietăţii de stat, 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:

viciilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz comun și de infrastructură tehnică.

1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivului privat (construcţie comercială, prestarea serviciilor), aflat
în proprietatea Societăţii pe acţiuni „ION-T” din str. Gh. Codreanu, 21.

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

2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. Gh. Codreanu, 21, cu suprafaţa de 0,0507 ha, la preţul normativ de 51753 lei,
Societăţii pe acţiuni „ION-T”, 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
deţinătorului de teren în registrul cadastral.
3.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat și
acelui adiacent.
3.4. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aflate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.

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.

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 prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei
municipiului Chișinău.
6.2. 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 deciziei
respective.
6.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadas-

3.5. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în cazul preconizării unor construcţii, reconstrucţii, amenajări etc.).
3.6. 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 și obligaţii:
4.1. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor ser-

tru.
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. 14/22-26

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societăţii
cu răspundere limitată „LAXVA СОМ” din str. Socoleni, 5/5
Având în vedere cererea depusă de către Societatea cu răspundere limitată „LAXVA СОМ” cu privire la cumpărarea terenului aferent
obiectivului privat, raporturile de evaluare, 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 vânzareacumpărarea 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 utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivului privat al Societăţii cu răspundere limitată „LAXVA СОМ”
din str. Socoleni, 5/5.
2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului (comercial)
din str. Socoleni, 5/5, cu suprafaţa de 0,024 ha, la preţul normativ de
24498 lei.
3. Se acceptă vânzarea terenului nr. 1, cu suprafaţa de 50 mp, și
nr. 2 cu suprafaţa de 20 mp, din str. Socoleni, 5/5 la preţul liber (total)
de 29000 lei Societăţii cu răspundere limitată „LAXVA СОМ”, pentru
deservirea obiectivului și organizarea accesului.
4. Cumpărătorul terenului se obligă:
4.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău, în termen de
o lună de la data adoptării prezentei decizii, contractele de vânzare-cumpărare a terenului, cu achitarea preţului la o plată unică, cu
autentificarea notarială în modul stabilit de legislaţie.
4.2. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism 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.
4.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenului privatizat.
4.4. Să asigure accesul liber serviciilor municipale spre reţelele
tehnice aliate în limitele terenului aferent obiectivului privat, pentru
exploatarea și deservirea lor.
4.5. Să obţină certificatul de urbanism de la Direcţia generală
arhitectură, urbanism și relaţii funciare (în cazul preconizării
unor construcţii, reconstrucţii, amenajări etc.).
4.6. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în
prezenta decizie.
5. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii:

5.1. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor
de uz comun și de infrastructură tehnică.
5.2. Asigurarea respectării stricte a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.
5.3. Asigurarea accesului pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
5.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
5.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective, eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
6. Se solicită:
6. 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.
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 prezentei decizii, 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 deciziei
respective.
7.3. 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. 14/22-30

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Consulatului Onorific al Regatului Haşemit al Iordaniei în Republica Moldova din str.
Vasile Lupu, 9
Având în vedere cererea depusă de către Consulatul Onorific al
Regatului Hașemit al Iordaniei în Republica Moldova cu privire la
cumpărarea terenului aferent obiectivului din str. Vasile Lupu, 9, 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 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:

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.

1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivului privat (sediu, construcţie nefinalizată) al Consulatului
Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei în Republica Moldova din
str. Vasile Lupu, 9.

5. Se abrogă decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/53-75
din 17.06.2004 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pămînt din
str. Vasile Lupu Consulatului Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei
în Republica Moldova”.

2. Se acceptă vânzarea către Consulatul Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei în Republica Moldova a terenului cu suprafaţa de
0,074 ha, lotul nr. l, aferent imobilului din str. Vasile Lupu, 9, la preţul
normativ de 90243 lei, și lotul nr. 2, cu suprafaţa de 0,154 ha, necesar
utilizării în perspectivă (tranșa a Il-ua a obiectivului), la preţul liber de
500000 lei Consulatului Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei în
Republica Moldova, pentru deservirea și exploatarea imobilelor.

6. Se stabilesc servituţi, conform planului-anexă nr. l, potrivit cărora proprietarul, Consulatul Onorific al Regatului Hașemit al Iordaniei în Republica Moldova, 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.
7. Se solicită:
7. 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.
7.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
8. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare:
8.1. Va perfecta borderoul de calcul al preţului terenului aferent
și contractul respectiv de vânzare-cumpărare pornind de la prevederile prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
8.2. 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 deciziei
respective.
8.3. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.
9. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

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, contractele de vânzarecumpărare a terenului, cu achitarea preţului la o plată unică și să le
autentifice notarial în modul stabilit de legislaţie.
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 finalizeze construirea obiectivului în raport cu terminarea
lucrărilor la lacul „Valea Morilor”.
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. Să achite Inspectoratului fiscal de stat Chișinău impozitul privat și impozitul funciar.
4. La folosirea terenului, cumpărătorului i se impun următoarele
restricţii:

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

6
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/22-25

01 august 2008

Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat
Întreprinderii individuale „COTRUŢA LEONID” din str. Ceucari, 9/1

al

Având în vedere cererea depusă de către Întreprinderea individuală „COTRUŢA LEONID” cu privire la cumpărarea terenului aferent
obiectivului din str. Ceucari, 9/1, 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:

ilor specializate în deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor
de uz comun și de infrastructură tehnică.

1. Se consideră utilizat în procesul tehnologic terenul aferent
obiectivului privat (comercial, nefinalizat), aflat în proprietatea Întreprinderii individuale „COTRUŢA LEONID” din str. Ceucari, 9/1.

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

2. Se acceptă vânzarea terenului aferent imobilului din str. Ceucari, 9/1, cu suprafaţa de 0,028 ha, la preţul normativ de 28581 lei, Întreprinderii individuale „COTRUŢA LEONID”, conform planului-anexă.

5. Se abrogă decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 16/24-4
din 02.08.2001 „Cu privire la darea în arendă a unui lot de pământ din
str. Ceucari Întreprinderii individuale „COTRUŢA LEONID”.

3. Cumpărătorul terenului se obligă:
3.1. Să achite plata arenzii conform contractului respectiv de
arendare, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare
a terenului.

6. Se solicită:
6.1. 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.

3.2. 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.

6.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.

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.

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.

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 prezentei decizii, și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.

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. 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 și sarcini:
4.1. Asigurarea accesului necondiţionat reprezentanţilor servici-

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 deciziei
respective.
7.3. 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. 14/23-11

01 august 2008

Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din str. Petricani, 21/2 Societăţii pe acţiuni „ANGROBĂCÂNIE”
Având în vedere actele prezentate de către cumpărător, soluţia urbanistică extrasul din Registrul bunurilor imobile cu numărul
cadastral 0100403001, 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) - 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:

3.3. Accesul serviciilor speciale pentru amplasarea pe teren a indicatoarelor de hotar și de geodezie.
3.4. Neadmiterea îngrădirii terenului, fără acordul Direcţiei
generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare.
3.5. Neadmiterea schimbării destinaţiei terenului și edificării construcţiilor în lipsa autorizaţiei respective eliberate de Primăria municipiului Chișinău.
4. Se solicită:

1. Se acceptă vânzarea loturilor de pământ, cu suprafaţa de 0,086
ha (lotul nr. 1), 0,089 ha (lotul nr. 2) și 0,047 ha (lotul nr. 3) suplimentar terenurilor proprietate privată din str. Petricani, 21/2, Societăţii pe
acţiuni „ANGROBĂCĂNIE”, la preţul liber de 700000 lei, pentru deservirea depozitelor conform planului-anexă.
2. Cumpărătorul terenului se obligă:
2.1. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău contractele de
vânzare - cumpărare a terenurilor și să le autentifice notarial în modul
stabilit de legislaţie, cu achitarea preţurilor la o plată unică.
2.2. Să solicite Direcţiei funciare a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism si 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.
2.3. Să efectueze amenajarea complexă a terenului adiacent,
conform planului-anexă.
2.4. Să obţină în cazul preconizării unor construcţii sau amenajări
certificatul de urbanism de la Direcţia generală arhitectură, urbanism
și relaţii funciare.

4.1. Oficiului cadastral teritorial Chișinău, concomitent cu
înregistrarea proprietarului de teren, să-I avizeze în scris asupra restricţiilor privind folosirea terenului.
4.2. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să perceapă impozitul
funciar în funcţie de suprafaţa terenului stabilită în prezenta decizie.
5. Direcţia funciară:
5.1. Va perfecta contractele de vânzare-cumpărare a terenurilor,
pornind de la prevederile prezentei decizii și le va prezenta spre aprobare Primăriei municipiului Chișinău.
5.2. Va include în contractul de vânzare-cumpărare a terenului
aferent restricţiile indicate în punctul 4 al prezentei decizii.
5.3. 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.
5.4. Va opera modificările respective în documentaţia de cadastru.

2.5. Să asigure achitarea impozitului funciar, conform legislaţiei
în vigoare.
3. La folosirea terenului, cumpărătorul este obligat să asigure:
3.1. Accesul necondiţionat reprezentanţilor serviciilor specializate, pentru deservirea, reconstruirea și repararea obiectivelor de uz
comun și de infrastructură tehnică.
3.2. Respectarea strictă a normelor sanitare, antiincendiare și urbanistice.

6. 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. 14/24-2

01 august 2008

Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra unui lot
de pământ din str. Poştei
Având în vedere actele prezentate de către SRL „ENIF-ALSO” (c/f
1003600151104), autorizaţia de construire nr. 32 din 24.01.2007,
extrasul din Registrul bunurilor imobile nr. 0100401065, soluţiile urbanistice elaborate de către Direcţia generală arhitectură, urbanism
și relaţii funciare, în temeiul 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:

autorizaţia de construire.
3.5. Va construi obiectivul în termen de un an de la data adoptării
prezentei decizii.
3.6. Va asigura posibilitatea exploatării și deservirii reţelelor tehnice în coordonare cu serviciile specializate.
3.7. Va da în exploatare obiectivul în modul stabilit.

1. Se stabilește că lotul de pământ cu suprafaţa de 82 mp din str.
Poștei, este proprietate municipală, conform planului anexat.
2. Se permite Direcţiei construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău să proiecteze și să construiască pe lotul de pământ respectiv postul de transformare 10/04 kV pentru deservirea blocului
de locuinţe din str. Poștei, 53/1, al cărui antreprenor și proprietar este
SRL „ENIF-ALSO”.

4. Direcţia funciară a Direcţiei generale arhitectură, urbanism și
relaţii funciare va introduce modificările de rigoare în documentaţia
de cadastru.
5. Se solicită Oficiului cadastral teritorial Chișinău să înregistreze
dreptul de proprietate municipală asupra terenului din str. Poștei, iar
după îndeplinirea prevederilor punctului 3 - dreptul asupra obiectivului.

3. Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău:
6. După recepţia obiectivului, Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău va înregistra dreptul de proprietate municipală asupra lui la Oficiul cadastral teritorial Chișinău.

3.1. Va folosi lotul de pământ după destinaţie.
3.2. Va elabora, în termen de șase luni, documentaţia de proiect
și deviz a obiectivului, în baza unui contract de investiţii încheiat cu
SRL „ENIF-ALSO” și va prezenta documentaţia respectivă spre coordonare Direcţiei generale arhitectură, urbanism și relaţii funciare și
serviciilor specializate.

7. Viceprimarul municipiului Chișinău dl Nistor Grozavu și pretorul sectorului Râșcani dl Mihai Cârlig vor asigura controlul executării
prevederilor de mai sus.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

3.3. Va îndeplini condiţiile de proiectare în conformitate cu certificatul de urbanism, eliberat de către Direcţia generală arhitectură,
urbanism și relaţii funciare.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

3.4. Va obţine de la Direcţia autorizare și disciplină în construcţii

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/26-16

01 august 2008

Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str.
Pietrarilor, 6 „a” dlui Valeriu Guma
Având în vedere demersul și actele prezentate de către dl Valeriu Guma (cod personal 0972606886921), domiciliat în Chișinău, sos.
Hâncești, 102, ap. 4-5, prevederile Planului urbanistic general de dezvoltare a municipiului Chișinău, în temeiul art. 9, 11, 20 și 45 din Codul
funciar, Legii Republicii Moldova nr.l308-XIII din 25.07.1997 “Cu privire la preţul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului”,
art. 14 (1), (2) lit. b) și lit. d), art. 19 (4) și art. 77 (3) din Legea Republicii
Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se atribuie în proprietate privată dlui Valeriu Guma, suplimen-

tar la lotul de pământ pe care îl deţine, lotul de pământ cu suprafaţa
de 165 mp din str. Pietrarilor, 6 „a”, ca urmare a vânzării-cumpărării la
preţul comercial de 123750 lei, pentru deservirea și exploatarea casei
de locuit particulare, conform planului anexat.
2. Beneficiarul se obligă:
2.1. Să obţină de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare actul de transferare a liniilor roșii, în baza căruia se indică
pe teren lotul de pământ atribuit în proprietate.
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2.2. Să folosească lotul de pământ conform destinaţiei.
2.3. În cazul preconizării unor construcţii, să obţină de la Direcţia
generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare certificatul corespunzător și studiul topografic executat la scara 1:500.
2.4. Să încheie cu Primăria municipiului Chișinău contractul de
vânzare-cumpărare a terenului și să-l autentifice notarial în modul
stabilit de legislaţie.
2.5. Să obţină de la Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare contractul privind vânzarea-cumpărarea pământului.
2.6. Să înregistreze dreptul asupra bunurilor imobile la Oficiul cadastral teritorial Chișinău.
2.7. Să se înregistreze ca proprietar a terenului la oficiul fiscal teritorial în termen de cincisprezece zile de la data înmânării prezentei
decizii.
3. Se declară nul dreptul dlor Oleg Cazacu, Nina Cazacu și Dumitru Creţu de a folosi provizoriu ca grădină lotul de pământ nr. 2 cu
suprafaţa de 288 mp atribuit anterior prin decizia Primăriei municipiului Chișinău nr. 11/25-9 din 03.05.2002 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate conform cotelor-părţi asupra lotului de
pământ din str. Pietrarilor, 6 dlor Oleg Cazacu, Nina Cazacu și Dumitru
Creţu”.

5. Direcţia generală arhitectură, urbanism și relaţii funciare va asigura:
5.1. Perfectarea contractului de vânzare-cumpărare a lotului de
pământ și eliberarea lui, după achitarea plăţii funciare.
5.2. Înregistrarea proprietarului în registrul cadastral al deţinătorilor de teren.
6. Se solicită:
6.1. Inspectoratului fiscal de stat Chișinău să asigure perceperea
impozitului funciar în funcţie de suprafaţa lotului stabilită în prezenta
decizie.
6.2. Oficiului cadastral teritorial Chișinău să înregistreze, în modul
stabilit, dreptul asupra bunurilor imobile, după îndeplinirea punctului 5 al prezentei decizii.
7. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

4. Se declară nul titlul de autentificare a dreptului deţinătorului
de teren nr. 0100201309, eliberat dlor Oleg Cazacu, Nina Cazacu și
Dumitru Creţu la data de 21.05.2002.

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/30

31 iulie 2008

Cu privire la transmiterea la balanţă a obiectivelor energetice din municipiul Chişinău
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale locativcomunale și amenajare nr.617-i din 10.07.2008, în temeiul Hotărârii
de Guvern nr. 688 din 09.10.1995 „Despre aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe și alte active”, Legii Republicii Moldova nr. 523-XIV din
16.07.1999 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, Legii Republicii Moldova pentru completarea art. 30
din Legea Republicii Moldova nr. 137-XIV din 17.09.1998 „Cu privire
la energia electrică”, art. 14(2) lit. b), art. 77 (3), art. 19 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se transmit, cu titlu gratuit, de la balanţa Î.M. Direcţia construcţii capitale a Primăriei municipiului Chișinău la balanţa Direcţiei generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău
obiectivele energetice, costul de balanţă fiind de 6 235 329,63 lei,
enumerate în anexa nr. 1.
2. Se aprobă încheierea acordurilor de cesiune a drepturilor de
creanţă Întreprinderii cu capital străin „RED UNION FENOSA” S.A. faţa de Întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ nr. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 (Î.M.G.F.L.), Asociaţiile Proprietarilor de Locuinţe Privatizate
(A.P.L.P.), conform modelului din anexa nr. 2, în limita sumei de datorii

ale Î.M.G.F.L. și A.P.L.P. enumerate în anexa nr. 3.
3. Se transmit, cu titlu oneros, de la balanţa Direcţiei generale
locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău la balanţa Întreprinderii cu capital străin „RED UNION FENOSA” S.A. obiectivele energetice, costul de balanţă fiind de 6 235 329,63 lei, conform
anexei nr. 1, în contul drepturilor de creanţă cesionate, conform acordurilor menţionate în pct. 2 al prezentei decizii.
4. Întreprinderea cu capital străin „RED UNION FENOSA” S.A. își
va retrage toate cererile de chemare în judecată a I.M.G.F.L. - urilor și
A.P.L.P -urilor menţionate în anexa nr. 3, în limita valorii obiectivelor
energetice, transmise Întreprinderii cu capital străin „RED UNION FENOSA” S.A.
5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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ANEXĂ nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/30 din 31 iulie 2008

LISTA
obiectivelor energetice transmise de la balanţa Î.M. Direcţia construcţii
capitale a Primăriei municipiului Chişinău la balanţa Direcţiei generale
locativ-comunale şi amenajare a Consiliului municipal Chişinău
1

2

3

4

Cheltuieli, lei
TVA
5
6

1

Bloc Locativ cu 80 apartamente str.
GInta Latina.

2007

114302,82

22863

137165,82

1.1.
1.2.

PT - 983 ( inv.nr. 41014, 57082 - CPC )
LES - 0,4 kV PT - 983 / 7 - CC - 8243,
L = 0,11 km
LES - 0,4 kV PT - 983 /11 - CC - 8243,
L = 0,1 1 km
LЕС - 0,4 kV CC - 8243 - CE - 8244,
L = 0,056 km
CC - 8243

14796,82
32069

2960
6414

17756,82
38483

32069

6414

38483

24987

4998

29985

10381

2077

12458

735923,76

145658,55

881582,31

141966,55

28098,89

170065,45

141966,55

28098,89

170065,45

23133,72

4578,77

27712,49

72958,61

14440,42

87399,03

355898,33

70441 ,58

426339,9

921287,54

156653,91

1077941,45

160834,9

27348,05

188182,95

11579,3

1968,92

13548,22

549695,64

93469,16

643164,8

68727,49

11686,29

80413,78

130450,21

22181,49

152631,7

Nr.
Crt.

1.3.
1.4.
1.5.
2

Reconstrucţia reţelei de alimentare cu
energie electrica în com. Tohatin.

2.1.

KTPN - 1 ( constr.) cu TM-160WA / 10 /
0,4kV uz.nr.237366
KTPN - 3 ( constr.) cu TM-160kVA / 10 /
0,4kV uz.nr.984763
LEA - 10 kV PDC -40/16, derivaţia de la
pil. nr.155/1
LES - 10 kV KTPN - 3 ( constr.)
LEA - 10 kV PDC -40/16, derivaţia de la
pil. nr.133
LES - 10 kV KTPN - 1 ( constr.)
LEC - 10 kV KTPN - 1 (constr.) - KTPN - 3
( constr.)

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3

Reconstrucţia reţelelor electrice din
str. Calea Unirii Rezistenţei din orașul
Durlești.

3.1.

LEA - 10 kV PDC - 18 / 16 - KTPN - 8070,
L=0,43km
LES - 10 kV KPTN - 8070/1 derivaţia de
la pil. 12/11
LEA-1 OkV PDC-1 8/1 6 ),
L=0,02km
LEA - 0,4kV KTPN - 8070 / 1 . ,
L=2 km
LES - 0.4KV KTPN - 8070 / 1 -LEA
-0,4kV,L=0,1 km
KTPN - 8070

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Anul dării în
exploatare

Denumirea

2006

2006

fără TVA

Nota

cu TVA
7

Anexa nr. 1 - R

Anexa n r. 2 - R

Anexa nr. 3 - R
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Nr.
Crt.

Denumirea

Anul dării în
exploatare
2007

fără TVA
209211

Cheltuieli, lei
TVA
cu TVA
41842
251053

6100
6100
188384
8627

1220
1220
37677
1725

7320
7320
226061
10352

4

Complex comemorativ " Feciorilor Patriei - Sfînta Amintire " ,mun. Chișinău,
str.M.Costin

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

CC - 8060
CC - 8061
LEC - 0,4kV CC - 8060 - CC - 8061
LEC - 0,4kV PT - 459 / 6 - CC - 8060

5

Reţelele inginerești ale Ambasadei Federaţiei Ruse

2007

2195147,44

212977,61

2408125,05

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Clădirea
PD-108
Clădirea
PD-108
Utilajului.
PD-108
Telemehanica PD-108
LEC-10kV PT- 1256 -PD-108

2004
2006
2007
11

111455
54793
1329222,6
150102,8
56436,9

22291
109586
41216,48
29079,96
10804,17

133746
657516
1370440,86
179184,06
67238,13

6

1995

0

0

1479462

6.1.

Reţelele electrice exterionare în or.
Codru
Inclusiv : costul utilajul, lei
costul lucrări, lei
Costul de transformare, lei

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.1.
6.3.2.

PT-1205
PT-1206
PT-1207
PT-1215
PT-1216

Nota
Anexa nr. 4 - R

Anexa nr. 5 - R

decizia nr. 35/21 din
09.1 1.1995

140249
1339213
Documentele lipsesc
65000
46000
46000
46000
46000

Total : lei
Utilajului PT-1205
TM-160/0,4 = 1buc.,CSO-386 =
5buc.,SO-70 = 8buc)
Utilajului PT-1206
TM-250/0,4 = 1buc.,CSO-386 =
1buc.,SO-70 = 1buc)
Utilajului PT-1207
TM-160/0,4 = 1buc.,CSO-386 =
1buc.,SO-70 = 1buc)
Utilajului PT-1215
TM-250/0,4 = 1 buc. .CSO-386 = 1 buc.
,SO-70 = 1 buc)
Utilajului PT-1216
TM-160/0,4 = 1buc.,CSO-386 =
1buc.,SO-70 = 1buc)

249000
70000

Total : lei

159000

LEC-10W: PDC-19/5-PT-1205/4, L =
0,42km
LEC-10W: PDC-19/ -PT-1206, L- 1,1
km

22000

24000

20500

24000

20500

121000

AAB2LU-10 3x120

12
Nr.
Crt.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

6.4.1.

6.4.2

6.4.3

6.5.1

Denumirea

Anul dării în
exploatare

fără TVA

Cheltuieli, lei
TVA

LEC-10RV: PT- 1205/2 -PT- 1206/2,
L = 0,92km
LEC-10W: PT- 1215 - РТ-1207,
L = 0,05km
LEC-10kV: PT-1216- PT- 1166,
L = 1,24km
LEC-10RV: PT-1206 - PT- 1207,
L = 0,69km
LEC-10KV: PT-1206-pil.2
în dir.LEA-10kV PT - 1161, L = 0,11 km

Nota

cu TVA
87000
8040

AASVU-10 3x120

136000
10400

AAB2LU-10 3x120

15000

Total : 4,53 km

399440

LEA- 10 kV : PT - 1207 - PT - 1215, Lungime = 1,113 km
- stîlpilor de b/a cu un singur picior tipa buc
SV-105/5
- stiplilor de b/a cu un singur picior cu o
proptea tipa SV-105/5
- conductor AS - 70
km

323000

LEA - 10 kV : PT - 1215 - PT - 1216,Lungime = 1,13 km
- stiplilor de b/a cu un singur picior tipa buc
SV-105/5
- stiplilor de b/a cu un singur picior cu o
proptea tipa SV-105/5
- conductor AS - 70
km

325000

LEA - 10 kV : PT - 1161 - PT - 1216, Lungime • 0,07 km
- stiplilor de b/a cu un singur picior tipa buc
SV-105/5
- stiplilor de b/a cu un singur picior cu o
proptea tipa SV-105/5
- conductor AS - 70
km

21250

Total : Lungime = 2,313 km

669250

1

PDC - 19 ( Schinoasa -110/10) inv.
Nr.40060. Dulap

2772

KM-1F-10 = 1 buc

17
2
3,34

17
4
3,4

3
1
0,21

Total, lei ( Î.C.S. " RE mun. Chișinău "
S.A. )

3543028,24

493697,01

6235329,63

inclusiv :

3392925,39
0
150102,85

464617,05
0
29079,96

6056145,57
0
179184,06

Distribuţia
Comertia
Telecomunicaţii

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

13
ANEXĂ nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/30 din 31 iulie 2008

Acordul nr._____
privind cesiunea drepturilor de creanţă municipiul Chişinău
municipiul Chișinău

“______”____________________2008

Prezentul Acord de cesiune a drepturilor de creanţă, denumit în continuare acord, este încheiat la
„____”___________________2008, în mun. Chișinău, Republica Moldova, între:
I) Î.C.S. „RED UNION FENOSA “ S.A., cu sediul în municipiul Chișinău, str. A. Doga, 4, IDNO 1003600015231, reprezentată de
dna Silvia Radu, președinte, denumită în continuare Cedent,
II) Primăria municipiului Chișinău, cu sediul în municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt. 83. în persoana dlui Dorin
Chirtoacă, primar general, denumită în continuare Cesionar,
III) Gestionarul fondului locativ, cu sediul în municipiul Chișinău, str._________________________________________, în
persoana________________________________________________________________________, denumită în continuare
Debitor cedat.
PREAMBUL
întrucât cuantumul total al datoriilor Debitorului cedat faţă de Cedent, formate în urma livrării
energiei electrice, constituie la data de ______________ 2008 suma de__________(_______________________) lei;
întrucât Cesionarul deţine cu drept de proprietate instalaţii electrice ce sunt în stare de exploatare și manifestă voinţa în
sensul transmiterii acestora în schimbul creanţelor Cedentului faţă de Debitorul cedat pentru energia electrică furnizată, iar
Cedentul manifestă voinţa în sensul recepţionării instalaţiilor electrice, deservirii și exploatării pe viitor a acestora în conformitate
cu normele tehnice în vigoare,
Părţile au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:
1. OBIECTUL ACORDULUI
1.1. Procedând în conformitate cu dispoziţiile articolelor 556-564 ale Codului civil al Republicii Moldova:
Cedentul, din momentul semnării prezentului acord, transmite în favoarea Cesionarului
dreptul său de creanţă faţă de Debitorul cedat în sumă de___________(_______________________________________) lei,
născut în favoarea Cedentului în urma livrărilor de energie electrică, comercializate în temeiul
contractului nr.________din____________________________, încheiat între Cedent și Debitorul cedat.
Drept efect al cesiunii Cesionarul devine noul creditor al creanţei în sumă de _______(_____________________) lei,
faţă de Debitorul cedat, iar Cedentul micșorează datoriile debitoare ale Debitorului cedat aferente energiei electrice livrate în
temeiul contractului nr.__________din _____________________, în sumă de ___________(___________________________) lei.
În conformitate cu prezentul acord, de la Cedent către Cesionar trec toate drepturile Cedentului de a cere de la Debitorul
cedat executarea obligaţiilor.
l .2. Cesionarul, la rândul său, în contul creanţelor primite, transmite în favoarea Cedentului, în
temeiul deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.________, din_________________________________, instalaţiile electrice
enumerate în Anexa nr. l, în valoare echivalentă cu suma creanţelor primite, în termen de l O zile de Ia data semnării prezentului acord și se va perfecta prin semnarea actelor de predare-primire a instalaţiilor electrice.
Cesionarul declară că deţine instalaţiile electrice cu titlu de proprietate și nici o persoană terţă nu are pretenţii legale faţă de
acestea.
Predarea-primirea de fapt a utilajului se efectuează de către părţi prin semnarea actului de predare-primire. După întocmirea
și semnarea actului de predare-primire Cesionarul eliberează Cedentului factura fiscală (de expediţie).
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Instalaţiile electrice se află în proces de exploatare și sunt individualizate în Anexa nr.l. După transmiterea instalaţiilor electrice
către Cedent, acesta va efectua deservirea și exploatarea utilajului în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
2.CONDIŢII SPECIALE

2.1.
In cazul încălcării cerinţelor acordului de către semnatari, partea vinovată restituie celeilalte părţi toate cheltuielile
suportate.
2.2. Părţile se obligă reciproc să pună la dispoziţia părţii interesate actele și informaţia necesară realizării obiectului prezentului acord.
2.3. Toate litigiile, controversele sau alte pretenţii apărute în legătură cu prezentul acord sau cu încălcarea, rezilierea sau
nulitatea acestuia, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor putea fi soluţionate definitiv de către instanţa judecătorească
economică competentă a Republicii Moldova.
3. DISPOZIŢII FINALE

3.1. În cazul apariţiei unor probleme neprevăzute de prezentul acord, Părţile se conduc de legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
3.2. Prezentul acord este semnat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și este valabil de la data semnării
acestuia de către părţi și până la îndeplinirea deplină de către părţi a prevederilor acestuia.
3.3. Toate modificările operate în prezentul acord, trebuie să fie mutual convenite, perfectate în formă scrisă și semnate în
modul corespunzător de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor.
3.4. Toate anexele la prezentul acord formează părţi integrante ale acestuia.
4. RECHIZITELE PĂRŢILOR

Î.C.S. „RED UNION FENOSA”S.A.
mun. Chișinău, MD-2024 str. A.Doga, 4
Nr. de înregistrare 177021136
IDNO 1003600015231 BCA “Victoriabank”, filiala 3
Cont curent: 225100000104450
OIF: VICBMD2X416

FENOSA” S.A.
Primăria Municipiului Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83
IDNO 139274
Banca de Economii S.A. fil.nr. l Chișinău
Codul băncii BECOMD2X609
Cont bancar: 226630149810166
Cont trezorerial: 220101020154815

Silvia Radu, Președinte al Î.C.S. „RED UNION

Dorin Chirtoacă , Primar general al municipiului Chișinău

Gestionarul fondului locativ
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

ÎMGFL 1
ÎMGFL2
ÎMGFL 3
ÎMGFL 4
ÎMGFL 5
ÎMGFL 6
ÎMGFL 7
ÎMGFL 8
ÎMGFL 10
îMGFL 11
ÎMGFL 12
ÎMGFL 13
ÎMGFL 14
IMGFL 16
ÎMGFL 17
ÎMGFL 18
ÎMGFL 19
ÎMGFL 20
ÎMGFL 21
ÎMGFL 22
ÎMGFL 23
Total IMGFL
APLP 17/16
APLP 50/99
APLP 50/100 COOP

Denumirea
48 778,24
21 887,44
151 446,83
113 988,57
17,92
33 051,56
109 479,88
104 717,14
23 221,24
1 631,11
153 243,66
15 440,98
105 371,76
905,35
159 881,93
50 488,33
174 555,15
74 175,40
35 629,95
116 482,23
98 010,00
1 592 404,67
2 960,08
6 925,87
80,29

IMGFL Soldul 25.04.2008
APLP Soldul 12.03.08
44 763,83
21 644,98
151 446,83
113 007,06
17,92
31 838,44
108 501,12
102 821,57
20 006,90
1 631,11
150 082,36
14 731,29
104 365,39
905,35
157 337,75
49 787,05
168 340,86
72 655,21
33 918,11
115 929,76
96 356,43
1 560 089,32
2 960,08
6 368,70
0,00

Plata pentru energia
electrică (total)

3161,30
709,69
1 006,37
0,00
544,18
701,28
6214,29
1 520,19
1 711,84
552,47
1 653,57
30315,35
0,00
557,12
80,29

1 213,12
978,76
1 895,57
3214,34

4014,41
242,46
0,00
981,51

Alte plăţi

40 862,75

18 862,75

1 600,00
800,00
19 600,00

Datoria pentru
reconstrucţii

lei
Total conform deciziDatoria taxa de
ei Consiliului municistat
pal Chișinău
48 778,24
21 887,44
151 446,83
113 988,57
1 617,92
33 851,56
129 079,88
104 717,14
23 221,24
1 631,11
153 243,66
15 440,98
124 234,51
905,35
157 881,93
50 488,33
174 555,15
74 175,40
35 629,95
116 482,23
98 010,00
0,00
1 631 267,42
2 960.08
6 925.82
80,29

LISTA
datoriilor pentru consumul de energie electrică la blocurile locative gestionate de î.M.G.F.L şi A.P.L.P

ANEXĂ nr.3 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/30 din 31 iulie 2008
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APLP 50/1 42
APLP 50/246
APLP 50/269
APLP 50/277
APLP 50/3 12
APLP 50/320
APLP 50/337
APLP 50/392
APLP 50/423
APLP 51/69
APLP 51/151
APLP 51/162
APLP 51/171
APLP 51/173
APLP 51/1 94
APLP 51/1 99
APLP 51/239
APLP 51/252
APLP 51/264
APLP 51/280
APLP 51/285
APLP 51/294
APLP 51/307
APLP 51/308
APLP 51/309
APLP 51/319
APLP 51/336 COOP
APLP 51/373
APLP 51/376
APLP 51/378
APLP 51/383
APLP 51/396

Denumirea
3911,18
74 865,54
4 113,68
30 000,00
788,90
1 305,92
43,69
59 000,36
14612,78
18459,61
1 326,87
46 986,69
47 744,98
37 553,42
3096,16
442,96
408,91
11 364,88
1 561,36
22 992,77
0,00
99 878,84
0,00
821,62
19 163,70
30419,76
36 887,66
100066,62
0,00
34 552,68
22 027,60

75713,27
4314,31
30 000,00
788,90
1 930,41
43,69
59 000,36
14612,78
18459,61
1 260,47
47452,53
51 440,41
38 294,82
3096,16
442,96
627,17
11 448,96
1 561,36
22 992,78
56,55
100302,70
0,00
973,46
19 163,70
30 607,57
36 887,66
100711,96
0,00
39496,78
22 027,60

Plata pentru energia
electrică (total)

3911,18

IMGFL Soldul 25.04.2008
APLP Soldul 12.03.08

800,00
4 800,00

38 000,00

645,34
0,00
4944,10

8 400,00

1 050,00
9 600,00

4 200,00
2 700,00

Datoria pentru
reconstrucţii

0,00
423,86
0,00
151,84
0,00
187,81

0,00
-66,40
465,84
3 695,43
741,40
0,00
0,00
218,26
84,08
0,00

624,49
0,00
0,00

187,81
847,72
200,63
0,00

Alte plăţi

Total conform deciziDatoria taxa de
ei Consiliului municistat
pal Chișinău
8 111,18
2 887,81
5 168,00
80881,26
5 806,39
10 120,70
0,00
30 000,00
1 191,63
1 980,53
1 930,41
43,69
17006,18
76 006,54
14612,78
1 723,92
20 183,53
1 260,47
47 452,53
51 440,41
38 294,82
4 146,16
10042,96
627,17
1 1 448,96
1 561,36
22 992,77
8 400,00
100302,70
800,00
5 773,46
19 163,70
30 607,57
36 887,66
2 134,59
102 846,55
38 000,00
39 496,78
22 027,60
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APLP 51/414
APLP 52/29
APLP 52/144
APLP 52/1 63
APLP 52/292
APLP 52/299
APLP 52/305
APLP 52/311
APLP 52/324
APLP 52/342
APLP 52/366
APLP 52/431
APLP 53/1 01
APLP 53/1 04
APLP 53/1 24
APLP 53/1 25
APLP 53/1 34
APLP 53/1 35
APLP 53/148
APLP 53/1 55
APLP 53/1 56
PLP 53/158
APLP 53/1 78
APLP 53/1 91
APLP 53/1 9
APLP 53/201
APLP 53/232
APLP 53/233
APLP 53/234
APLP 53/245
APLP 53/251
APLP 53/298

Denumirea
1 499,34
8 695,48
4 675,09
4371,78
772,98
15506,47
4 202,20
142,69
162005,85
34261,00
1 852,13
7 567,70
1 538,60
16383,82
30 807,90
6 387,70
16135,78
-313,65
11 114,10
10805,60
5 256,72
29 139,72
826,02
14241,03

18804,54
3 922,55
2934,12
17912,28
6,64
14621,12

18804,54
3 922,55
2934,12
17912,28
40,86
14821,75

Plata pentru energia
electrică (total)

1 699,97
8693,15
4675,09
4371,78
979,87
15648,39
5 002,20
142,69
162490,32
34261,00
2221,30
7 567,70
1 538,60
16383,82
31 019,83
6 387,70
16 135,78
-313,65
11 114,10
11 547,00
5 256,72
29 39,72
826,02
15645,44

IMGFL Soldul 25.04.2008
APLP Soldul 12.03.08

0,00
34,22
200,63

0,00
0,00

741,40
0,00
0,00
0,00
1 404,41

0,00

484,47
0,00
369,17
0,00
0,00
0,00
211,93

0,00
0,00
206,89
141,92
0,00

200,63

Alte plăţi

2 400,00

9 400,00
3 200,00

7 000,00

800,00
12500,00

800,00
3 200,00

Datoria pentru
reconstrucţii

Total conform deciziDatoria taxa de
ei Consiliului municistat
pal Chișinău
425.36
2 125,33
8695,48
956,77
5631.86
4 371, 78
979,87
2 332,03
17980,42
5 002,20
3 342,69
162490,32
2 353,00
36614,00
957,81
3179,11
7 567,70
3 286,80
5 625,40
28 883,82
31 019,83
6 387,70
16 135,78
6 686,35
11 114,10
11 547,00
5 256,72
29 139,72
826,02
764,65
16410,09
9400,00
3 200,00
18804,54
3 922,55
2934,12
17912,28
770,96
3211,82
14821,75
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APLP 53/313
APLP 53/323
APLP 53/335
APLP 53/341
APLP 53/362
APLP 53/404
APLP 53/424
APLP 54/1 09
APLP 54/123
APLP 54/165
APLP 54/1 67
APLP 54/1 83
APLP 54/203
APLP 54/204
APLP 54/205
APLP 54/2 11
APLP 54/21 8
APLP 54/2 19
APLP 54/220
APLP 54/231
APLP 54/255 COOP
APLP 54/267
APLP 54/278
APLP 54/288
APLP 54/296
APLP 5430
APLP54/300
APLP 54/302
APLP 54/304
APLP 54/3 17
APLP 54/321
APLP 54/34

Denumirea
33 537,02
63 483,44
2 086,93
0,00
18258,03
586,80
33 978,14
3539,14
8118,32
20304,88
46 033,99
83 468,77
7795,11
92332,13
1 744,08
4 269,00
55 176,85
15 119,79
21 485,92
5 008,61
2 368,99
25 943,08
14515,59
59 239,60
0,00
78 006,30
3788,10
517,75
12473,12
17100,03
14160,00
45 445,70

IMGFL Soldul 25.04.2008
APLP Soldul 12.03.08
33 336,39
63 483,44
2 086,93
0,00
18258,03
586,80
33978,14
3 354,60
8 118,34
20 304,88
46 037,68
76 907,22
7583,18
91 962,96
1 744,08
4 024,92
51 876,37
14506,60
19278,99
4 796,68
2 569,62
25 573,91
14271,51
58 171,87
0,00
78 006,30
3 457,44
0,00
12060,56
16498,14
14 160,00
43 772,86

Alte plăţi

-3,69
6308,14
211,93
369,17
0,00
244,08
3 300,48
613,19
2 206,93
211,93
-200,63
369,17
244,08
1 067,73
0,00
369,17
330,66
517,75
412,56
601,89
0,00
1 672,84

200,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 !
33978,14
133,72

Plata pentru energia
electrică (total)

3 426,00

13200,00

9 600,00

24100,00

586.80

1 600,00

8412,00

Datoria pentru
reconstrucţii

392,21

413,41

12485,82

3 488,32
2 118,20
20 304,88
46 033,99
95701,18
7795,11
92332,13
25 844,08
4 269,00
55 176,85
15 119,79
21 485,92
5 008,61
2 782,40
25 943,08
14515,59
59 239,60
9 600,00
78 375,47
330,66
517,75
25673,12
17492,24
17586,00
45 445,70

Total conform deciziDatoria taxa de
ei Consiliului municistat
pal Chișinău
2661,69
44610,71
63 483,44
3 686,93
4 183,63
4 183,63
18258,03
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65,79
839,48
34 338,84

65,79
839,48
34 338,84
20051,40
6 864,00
19344,05
39534,18
355 006,85
2337851,78
118742,46
16518,37
89199,07
22 334,54
40 269,74
1 644,10
4 537,62
1 155470,97
209 645,05
5 943 625,22

APLP 53/243
APLP 50/475
APLP 54/385
APLP 53/422
ACC 55/49
Total APLP
Regia Locativă Cricova
Regia Locativă Vadul lui Vodă
Regia Locativă Durlești
IMGFL Bubueci
Primăria Bubueci
Serviciul Comunal Locativ Gratiești
Primăria municipiului Chișinău
IPCSAGL MOLDAGROCONSTRUCTIA
Direcţia. generală locativ-comunală și amenajare
TOTAL

20051,40
6 864,00
18532,39
39 149,13
354591,29
2286581,12
117345,91
14700,73
88 042,70
20930,13
39 805.32
1 432,17
4 303,27
1 153656,16
207847,54
5 849 325,66

10737,02
10943,92
44 149,27
128492,45
21 843,77

Plata pentru energia
electrică (total)

10737,02
10943,92
45 852,79
129094,34
31 843,77

IMGFL Soldul 25.04.2008
APLP Soldul 12.03.08

APLP 54/348
APLP 54/349
APLP 54/360
APLP 54/369
APLP 54/39
APLP 54/462
APLP 55/32
APLP ASOCIAŢIA
RAMURA-VERDE
APLP 51/196

Denumirea

0,00
0,00
811,66
385,05
412,56
40 669,14
1 396,55
1 817,64
1 156,37
1 404,41
464,46
211,93
234,35
1 814,81
1 797,51
81 695,08

0,00

238111,85

6 400,00

190849,10

2260.22
36599,06
20051.40

1 606,10
4 000,00

9 300,00

1 703,52
601,89
0,00
0,00
0,00

6 755,00

Datoria pentru
reconstrucţii

0,00

Alte plăţi

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

75 654,63

1 316,47

6 024,54
68 313,62

1 038,55

6 864,00
20 382,60
39 534,18
361 028,39
2 576 955,40
118742,46
16518,37
90515,54
28 734,54
40 269,78
1 644,10
4 537,62
1 155470,97
209 645,05
6 235 329, 63

Total conform deciziDatoria taxa de
ei Consiliului municistat
pal Chișinău
17492,02
10943,92
55 152,79
129094,34
21 843,77
1 606,10
4 065,79
839,48
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Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/34-1

01 august 2008

Cu privire la operarea modificărilor în unele decizii ale Consiliului municipal Chişinău
Având în vedere, cererile solicitanţilor de credite preferenţiale vizînd eliberarea scrisorilor de garanţie, în temeiul art.14 alin. (3) din Legea
nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art.14 alin. (2)
lit.n) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, hotărârilor de Guvern nr.1146 din 15.10.2004 „Cu
privire la creditele preferenţiale pentru unele categorii de populaţie”, cu
modificările și completările ulterioare, nr.496 din 24.04.2003 „Cu privire la
mărimea creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie”,
Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
l. Se operează unele modificări în anexele la deciziile Consiliului municipal Chișinău “Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru
acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie”, precum
urmează:
1.1. Se exclud din deciziile Consiliului municipal Chișinău persoanele
care au beneficiat de spaţiu locativ conform următoarelor decizii adoptate anterior: nr. 11/44 din 24.12.2007, nr. 1/13 din 22.01.2008, nr.3/2 din
21.02.2008:
Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 (anexa nr. 3) - poziţia 14 „Melnic
Victor “;
Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 - poziţia 12 „Bîzgu Anatolie” ;
Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 -poziţia 70 „Fiodorov Sergiu”;

Decizia nr.36/8 din 08.12.2005 - poziţia 127 „Stratan Vitalie”.
l .2. Se modifică destinaţia creditelor preferenţiale, după cum urmează:
Decizia nr.23/17-2 din 17.05.2005 - poziţia 8, coloniţa 6 „Burduniuc
Pavel”: procurarea spaţiului locativ;
Decizia nr.28/15 din 04.08.2005 - poziţia 158, coloniţa 6 „Prescureanu
Vasile”: procurarea spaţiului locativ;
Decizia nr.36/8 din 08.12.2005 - poziţia 93, coloniţa 6 „Juc Sergiu”:
procurarea spaţiului locativ;
Decizia nr.41/17 din 28.02.2006 - poziţia 69, coloniţa 6 „Pelivan Piotr”:
procurarea spaţiului locativ;
Decizia nr.71/3 din 03.05.2007 - poziţia 53, coloniţa 7 „Munteanu Vladimir”: procurarea spaţiului locativ.
2. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș) va prezenta instituţiilor financiare scrisorile de garanţie conform anexei.
3. Primarul general al municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 - poziţia 88 „Hanganu Valentin’
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 -poziţia 149 „Stengaci Ghenadie”;
Decizia nr.23/17-1 din 17.05.2005 -poziţia 159 „Vidru lurie”;

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Decizia nr.28/15 din 04.08.2005 -poziţia 302 „Vartic Vasile”;

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/34-2

01 august 2008

Cu privire la operarea modificărilor în unele decizii ale Consiliului municipal Chişinău
Având în vedere cererile solicitanţilor de credite preferenţiale vizînd
eliberarea scrisorilor de garanţie, în temeiul art.14 alin. (3) din Legea nr.
397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, art.14 alin. (2) lit.
n) și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, hotărârilor de Guvern: nr.1146 din 15.10.2004 „Cu
privire la creditele preferenţiale pentru unele categorii de populaţie”, cu
modificările și completările ulterioare; nr.496 din 24.04.2003 „Cu privire la
mărimea creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie”,
Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

nicipal Chișinău “Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru
acordarea creditelor preferenţiale unor categorii de populaţie”, în partea
ce ţine de destinaţia creditelor preferenţiale, după cum urmează:

1. Se operează unele modificări în anexele la deciziile Consiliului mu-

- Decizia nr. 23/17-1 din 17.05.2005 - poziţia 191, coloniţa 5 „Plotnic

- Decizia nr. 23/17-1 din 17.05.2005 - poziţia 8, coloniţa 5 „Bartean
Valeriu”: procurarea spaţiului locativ;
- Decizia nr. 23/17-1 din 17.05.2005 - poziţia 186, coloniţa 5 „Moisei
Alexei”: procurarea spaţiului locativ;
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Iurie”: procurarea spaţiului locativ;

restaurarea casei vechi;

- Decizia nr. 23/17-2 din 17.05.2005 - poziţia 3, coloniţa 6 „Bălan Boris”: procurarea spaţiului locativ;

- Decizia nr. 71/3 din 03.05.2007 - poziţia 108, coloniţa 7 „Ungureanu
Casian”: construcţia spaţiului locativ.

- Decizia nr. 28/15 din 04.08.2005 - poziţia 139, coloniţa 6 „Onică Lilian”: procurarea spaţiului locativ;

2. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș) va prezenta instituţiilor financiare scrisorile de garanţie, conform anexei.

- Decizia nr. 44/14 din 13.04.2006 - poziţia 28, coloniţa 6 „Plămădeală Gheorghe”: finisarea construcţiei casei;

3. Primarul general al municipiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă, va
asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

- Decizia nr. 66/5 din 15.02.2007 - poziţia 73, coloniţa 6 „Taban Stanislav”: construcţia spaţiului locativ;

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC

- Decizia nr. 66/5 din 15.02.2007 - poziţia 83, coloniţa 6 „Zarija Oleg”:
procurarea spaţiului locativ;

CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

- Decizia nr. 71/3 din 03.05.2007 - poziţia 147, coloniţa 7 „Fazlî Ivan”:

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/33-1

01 august 2008

Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor
preferenţiale unor categorii de populaţie
Avînd în vedere demersurile preturilor de sector referitoare la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru beneficiarii de credite bancare preferenţiale în conformitate cu Regulamentul cu privire la acordarea creditelor
preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1146 din 15.10.2004 „Cu privire la creditele preferenţiale pentru
unele categorii de populaţie”, cu modificările ’și completările ulterioare,
Hotărârea de Guvern nr.496 din 24.04.2003 „Cu privire la mărimea creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie”, în temeiul art.14
(3) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”,
art.14 alin. 2 lit. n) și art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă lista persoanelor care beneficiază de dreptul de a obţine credite bancare preferenţiale pentru construcţia, procurarea sau reparaţia casei de locuit, conform anexei.
2. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș):
2.1. Va perfecta și va elibera scrisori de garanţie persoanelor indicate

în anexă.
2.2. Va generaliza calculele prezentate de către instituţiile financiare
privind sumele creditelor preferenţiale eliberate, pentru a fi rambursate
trimestrial, în rate proporţionale, în termen de până la 5 ani.
2.3. La rectificarea bugetului municipal pe anul 2008 și elaborarea
bugetului pe anii următori, va prevedea mijloace cu destinaţie specială
pentru rambursarea creditelor acordate.
3. Viceprimarul, dl Mihai Furtună, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

2

3

Adresa solicitantului

4

Categoria solicitantului

5

Datele personale

Ailenii Vitalie

Alexa Ion

Botnariuc Ion

Bouroș Iurie

Chelmenciuc Rostislav

Ciocan Ion

1

2

3

4

5

6

Chișinău, str.N.Zelinski, 4,
ap.7

Chișinău, str.M.Sadoveanu,
30, Ы.З, ap.43

mun.Chișinău, s.Ghidighici,
str.Sărături, 5

Chișinău, str. Albișoara, 78,
Ы.2, ap.61

Chișinău, str.Tighina, 6

Chișinău, str.N.Bălcescu, 11,
ap.44

participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei
RM, invalid gr. II
participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
c/p 096050955 1732
b/i A 02085020 din
29.03.2002
c/p 09609 1054 1960
b/i A 88074361 din
06.04.2007
c/p 0980904898478
b/i A 88048645 din
30.07.2004
c/p 0980602886621
b/i A 42 153 769 din
23.09.2005

c/p 20000260 11 567
b/i A 26012362 din
03.04.2000
c/p 200100101 1372
b/i A 01051619 din
02.02.2001

Participanţi la acţiunile de lupta pentru apărarea integrităţii teritoriale și independenţei RM

1

Numele, prenumele

nr. 16071 din
15.12.1998

nr. 14526 din
09.12.1998

nr.30620 din
07.05.2007

nr. 17999 din
17.12.1998

nr. 15929 din
14.12.1998

nr.22071 din
17.12.1998

6

Numărul legitimaţiei

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

construcţia, finalireparaţia capi- Condiţiile acordării
împrumutului
zarea, compensarea tală, restaurarea
cheltuielilor la conlocuinţelor și
strucţie, procurarea
construcţiilor
spaţiului locativ
auxiliare
7
8
9

Suma împrumutului conform destinaţiei
(mii lei)

LISTA
persoanelor care beneficiază de dreptul de a obţine credite bancare preferenţiale (participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţi teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţii
la acţiunile de luptă din Afganistan, victime reabilitate ale represiunilor politice)

ANEXĂ la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/33-1 din 01 august 2008
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Ciuntu Eremei

Crudu Ilie

Drăgânel Bon s

Gîncu Serghei

Guţan Ion

Izvoreanu Valeriu

Josan Iurie

Mîrleanu Nina

Moraru Valeriu

Oanţa Nicolae

Petic Iurie

Rotari Veaceslav

Sarivan Sergiu

Sultan Igor

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Ismail,90, ap.73 participant la acţiunile de luptă >entru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Gheorghe Cașu, participant la acţiunile de lup20, Ы.З
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, bd. Decebal,64,
participant la acţiunile de lupap.49
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, bd.Mircea cel Bă- participant Ia acţiunile de luptrîn, 28, ap.93
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.A.Hîjdeu, 37,
participant la acţiunile de lupap.3
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.V.Belinski, 85,
participant la acţiunile de lupbl.A
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, bd.Renașterii, 25, participant la acţiunile de lupbl.3, ap.46
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Mesager, 5, bl.2. participant la acţiunile de lupcămin
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Alecu Russo, 7, participant Ia acţiunile de lupЫ.2, ap.57
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.M.Sadoveanu, participant la acţiunile de lup26, bl.2, ap.608
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
mun.Chișinău, com.Grătiești, participant Ia acţiunile de lupstr.1Mai, 62
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Ialoveni, 44
participant la acţiunile de luptă sentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.V.Alecsandri,
participant la acţiunile de lup89, ap.7
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM

Chișinău, bd.Decebal, 61,
ap.57

c/p 0982 108423 173
b/i A 42047047 din
24.08.1998
c/p 2001001340388
b/i A 01090546 din
28.04.2006
c/p 0960712548912
b/i A 01027185 din
12.05.1998
c/p 200 100 1546652
b/i A 01 057336 din
23.11.2001
c/p 0982202484258
b/i A 48027091 din
24.02.1998
c/p 0981003887130
b/i A 88008557 din
11.03.1998
c/p 09722035466 15
b/i A 03097044 din
21.08.2004
c/p 2004002 11 2358
b/i A 02 11 8353 din
19.08.2004
c/p 2002026048987
b/i A 26022204 din
17.07.2002
c/p 0982002 163483
b/i A 02 152447 din
28.03.2007
c/p 09806 10480 129
b/i A 48040457 din
07.10.1998
c/p 0962808545023
b/i A 02 11 2341 din
06.04.2004
c/p 09628 12548540
b/i A 88006778 din
29.01.1998
c/p 09509 12545525
b/i A 880004 18 din
09.04.1997
82,00

nr, 15089 din"
10.12.1998

nr.24134 din
26.06.2000

nr. 14303 din
09.12.98

nr.23752 din
23,02.2000

nr. 16243 din
15.12.1998

nr. 15353 din
14.12.1998

nr.29412 din
23.03.2006

nr.29840 din
10.07.2006

nr. 14296 din
09.12.1998

nr.29463 din
28.03.2006

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

nr. 15079 din
10.12.1998

nr.30233 din
19.12.2006

82,00

82,00

nr.25173 din
12.11.2002

nr. 24621 din
26.04.2001

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
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Zasadnîi Victor

22

Bîtca Constantin

Buraga Ion

Butenco Valeriu

Carp Mihail

Cazacu Vasilii

Ciobanu Mihai

Crăciun Ion

Florea Victor

Leca Andrei

Mutelică Valeriu

Popa Ivan

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn, 26, bl.l, ap.47

Chișinău, str.M.Sadoveanu,
40, ap.l

Chișinău, str.Mihai Eminescu,
56, ap.38

Chișinău, str.Pajurii, 13, bl.l,
ap.58

Chișinău, str. Vadul lui Vodă,
62, Ы.2, ap.44

Chișinău, str.Alecu
Russo,24,bl.2,ap.l77

Chișinău, str. Trandafirilor, 31,
Ы.6, ap.54

Chișinău, str. Vasile Lupu, 32,
ap.2

Chișinău, str.Pajurii, 15, ap.54

Chișinău, str. Pajurii, 15 ap.59

Chișinău, str.V.Crăsescu, 101

c/p 096 1809543421
b/i A 03088057 din
21.11.2003
c/p 0970705543941
b/i A 02054869 din
05.10.1999

participant la acţiunile de lup- c/p 098 1903025 199
tă din Afganistan
b/i A 88066643 din
25.05.2006
participant la acţiunile de lup- c/p 20030020131 15
tă din Afganistan
b/i A 02097643 din
13.03.2003
participant la acţiunile de lup- c/p 0983 103023553
tă din Afganistan
b/i A 02025388 din
01.04.1998
participant la acţiunile de lup- c/p 098 1505034830
tă din Afganistan
b/i A 03064 102 din
01.10.2001
participant la acţiunile de lup- c/p 0970306424270
tă din Afganistan
b/i A 42 163 826 din
26.06.2006
participant la acţiunile de lup- c/p 2002048098667
tă din Afganistan
b/i A 48084990 din
16.10.2002
participant la acţiunile de lup- c/p 09725 11 483644
tă din Afganistan
b/i A 480 18780 din
26.11.1997
participant la acţiunile de lup- c/p 09704038901 81
tă din Afganistan
b/i A 02 144 106 din
03.07.2006
participant la acţiunile de lup- c/p 0982801012382
tă din Afganistan
b/i A 01019162 din
29.01.1998
participant la acţiunile de lup- c/p 098070433 11 06
tă din Afganistan
b/i A 33007991 din
15.04.1998
participant la acţiunile de lup- c/p 0961 610485255
tă din Afganistan
b/i A 48000307 din
21.10.1996

mun. Chișinău, com. Trușeni jarticipant la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Mesager, 5, bl.2, participant la acţiunile de lupcămin, od.902
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM

Participanţi Ia acţiunile de luptă din Afganistan

Vacariuc Valeri

21

82,00

82,00

A nr..541072
din 22. 10.
1996

82,00

A nr..329736
82,00
din 13.06.1989

A nr..329761
82,00
din 16.06. 1989

A nr..300584
82,00
din 20.04. 1984

A nr..306262
82,00
din 25.07. 1987

A nr..539878
82,00
din 04.03.2002

A nr.301198
82,00
din 25. 10.
1984
A nr.538543
82,00
din 28.0 1.1
997
A nr..539563
82,00
din 20.12.1999

A nr.539346
82,00
din 10.05.1999

A nr.306771
82,00
din 12.12.1987

nr. 149 14 din
10.12.1998

nr.29888 din
06.09.2006

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
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Rusu Vladimir Ilie

Savciuc Victor

Secrieru Vasile

35

36

37

Chișinău, str.P.Zadnipru, 16,
ap.59

Chișinău, bd.Decebal, 5,
ap.92

Chișinău, str.Alexandru cel
Bun, 29, ap.5

Chișinău, bd.Renașterii, 26,
bl. A. ap.953

Banari Vera

Corcodel Nicolae

Drăgan Eugenia

Gojan lacov

38

39

40

41

Chișinău, str.M.Sadoveanu,
30, ap.76

Chișinău, str. Valea Crucii,
ap.289

Chișinău, str.P.Zadnipru, 19,
bl.3, ap. 108

victimă reabilitată a represiunilor politice

victimă reabilitată a represiunilor politice '

victimă reabilitată a represiunilor politice

c/p 0980903 886 188
b/i A 88008485 din
10.03.1998
c/p 0962402899261
b/i A 48084724 din
30.09.2002
c/p 2000038066333
b/i A 38028475 din
22.09.2000
c/p 0970 10256 1696
b/i A 04054760 din
01.06.2000

sarticipant la acţiunile de luptă c/p 2000002046222
din Afganistan
b/i A 02059381 din
03.03.2000
participant la acţiunile de lup- c/p 09824030 18331
tă din Afganistan
b/i A 01 024839 din
26.03.1998
participant la acţiunile de lup- c/p 200 10026 139 13
tă din Afganistan
b/i A 02079655 din
24. 10.200 1
participant la acţiunile de lup- c/p 098300 1487884
tă din Afganistan
b/i A 48024636 din
02.02.1998

Chișinău, str.Mihai Eminescu, victimă reabilitată a represiu56, ap.31
nilor politice

Victime reabilitate ale represiunilor politice

Rusu Victor

34

82,00

seria RM/R
82,00
nr.002226 din ,
21.05.2007

seria RM nr.OO 82,00
1849 din
30.03.2004
seria FRA nr,50 82,00
din 08.10.1993

nr. 11 74 din
01.04.1994

. A nr.538685 82,00
din 29.05. 1997

A nr. 306783
82,00
din 16. 12.
1987
82,00
A nr.322420
din 15.02.1989

A nr.540191
82,00
din 26.03.2004

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
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26
Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/35

01 august 2008

Pentru completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.12/18 din
17.07.2008 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi acordarea de
împuterniciri primarului general al municipiului Chişinău pentru semnarea
documentelor ce reglementează realizarea proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale”
Întru executarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 12/18 din
17.07.2008 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare și acordarea de
împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău pentru semnarea documentelor ce reglementează realizarea proiectului destinat construcţiei locuinţelor sociale”, în temeiul Legii nr. 215-XVI din 12.10.2007
„Pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca pentru Dezvoltare a Consiliului Europei”, art. 43
alin. (2) și art. 18 lit. h) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 254-XVI
din 23.11.2007, art. 14 (2) lit. b) și n), art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, art. 14 din Legea nr.
397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale” și Hotărârii de
Guvern nr. 1136 din 18.10.2007, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:

cifica suplimentar în baza unor contracte adiţionale, încheiate între Ministerul Finanţelor și Primăria municipiului Chișinău în termen de 10 zile
calendaristice de la data semnării Acordului de debursare, încheiat între
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și Republica Moldova, care va fi
elaborat la momentul debursării fiecărei tranșe a împrumutului “.
2. Primarul general al municipiului Chișinău dr Dorin Chirtoacă va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

1. Se completează pct. 4.1. din decizia Consiliului municipal Chișinău
nr. 12/18 ,din 17.07.2008 cu un alineat nou avînd următorul conţinut:
„Rata dobânzii și termenele de rambursare a împrumutului se vor spe-

Consiliul Municipal Chișinău

DECIZIE
nr. 14/33-2

01 august 2008

Cu privire la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru acordarea creditelor
preferenţiale unor categorii de populaţie
Avînd în vedere demersurile preturilor de sector referitoare la eliberarea scrisorilor de garanţie pentru beneficiarii de credite bancare preferenţiale în conformitate cu Regulamentul cu privire la acordarea creditelor
preferenţiale unor categorii de populaţie, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1146 din 15.10.2004 „Cu privire la creditele preferenţiale pentru
unele categorii de populaţie”, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea de Guvern nr.496 din 24.04.2003 „Cu privire la mărimea creditelor preferenţiale, acordate unor categorii de populaţie”, în temeiul art.14
(3) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”,
art. 14 alin .2 lit. n) și ait. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din .28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chișinău DECIDE:
1. Se aprobă listele persoanelor care beneficiază de dreptul de a
obţine credite bancare preferenţiale pentru construcţia, procurarea sau
reparaţia casei- de locuit, conform anexelor nr. 1 și 2 .
2. Direcţia generală finanţe (dna Măria Cărăuș):
2.1. Va perfecta și va elibera scrisori de garanţie persoanelor indicate

în anexe.
2.2. Va generaliza calculele prezentate de către instituţiile financiare
privind sumele creditelor preferenţiale eliberate, pentru a fi rambursate
trimestrial, în rate proporţionale, în termen de până la 5 ani.
2.3. La rectificarea bugetului municipal pe anul 2008 și elaborarea
bugetului pe anii următori, va prevedea mijloace cu destinaţie specială
pentru rambursarea creditelor acordate.
3. Viceprimarul dl Mihai Furtună va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
Eduard MUȘUC
CONTRASEMNAT:
SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

Adresa solicitantului

Categoria solicitantului

Datele personale

1
2
3
4
5
Participanţi Ia acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale și independenţei RM
1
Anastasiuc Mihail Chișinău, str.Barbu Lăutaru, participant la acţiunile de lup- c/p 09623 100 18543
8, bl.A
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 03097795 din
teritoriale și independenţei RM 21.09.2004
2
Argint Marcel
mun.Chișinău, com.Bubuie- participant la acţiunile de lup- c/p 095 1710894080
ci, str.Mioriţa, 26, bl.l, ap.38 tă pentru apărarea integrităţii b/i A 43001 163 din
teritoriale și independenţei RM 17.12.1997
3
Boghean Petru
Chișinău, str. Voluntarilor, 12, participant la acţiunile de lup- c/p 0980702435066
bl.1 ap.61
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 43004460 din
teritoriale și independenţei RM 17.02.1998
4
Braga Dumitru
Chișinau, str. Valea Rădiului, participant la acţiunile de lup- c/p 2002023007929
33
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 2302 1784 din
teritoriale și independenţei RM 05.02.2002
5
Corghencea Anatoli mun.Chișinău, com.Trușeni participant la acţiunile de lup- c/p 2004003001 594
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 030892 17 din
teritoriale si independentei RM 14.01.2004
6
Cristea Valentin
Chișinău, bd.Mircea cel Bă- participant la acţiunile de lup- c/p 096 1708543960
trîn, 28, ap.98
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 480 16436 din
teritoriale și independenţei RM 02.10.1997
7
Dînga Vasile
Chișinău, str. Independenţei, participant la acţiunile de lup- c/p 0982901014080
14, bl.3, ap. 124
tă pentru apărarea integrităţii b/iA01019267din
teritoriale și independenţei RM 30.01.1998
8
Ghiriliuc Eduard
Chișinău, str.Salcîmilor, 24, participant la acţiunile de lup- c/p 09712 12425436
ap.20
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 42023280 din
teritoriale si independentei RM 15.12.1997

Numele, prenumele

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

nr.01165din
20.08.1998
nr.30719din
08.06.2007
nr. 16602 din
15.12.1998
nr. 10461 din
20.10.1998
nr. 17877 din
16.12.1998
nr. 14088 din
09.12.1998
nr.025382 din
14.08.2003
nr.30066 din
27,11.2006

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

Suma împrumutului conform destinaţiei
(mii lei)
construcţia, finalireparaţia capiNumărul legiCondiţiile acordării
zarea, compensarea tală, restaurarea
timaţiei
împrumutului
cheltuielilor la conlocuinţelor
strucţie, procurarea
,construcţiilor
spaţiului locativ
auxiliare
6
7
8
9

LISTA
persoanelor care beneficiază ile dreptul de a obţine credite bancare preferenţiale (participanţii la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova, participanţii la lichidarea catastrofei de la Cernobâl)

ANEXĂ nr.1 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/33-2 din 01 august 2008
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Chișinău, str. Alba-Iulia,202,
ap. 17

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

' nr.0222din
02.06.1993

nr.0809 din
20.01.2000
nr.2714 din
23.02.2004
nr.1425 din
29.01.2001

A nr.540444
82.00
din 04Л7.2005

A nr.303727
82.00
ein 24.12.1984

-Anr.313756
in01.-08.1988

c/p 098270 1034031 nr. 161 55 din
b/i A 03 11 8800 din
15.12.1998
01.06.2006
c/p 0982402037498
nr. 16 132 din
b/i A 03 126753 din
15.12.1998
15.03.2007
c/p 0991 504376336 :.nr.06054din
02.10.499814
b/i A, 37015641 din
*‘
! 21.04.Д999
c/p 0970907489287 . nr- 16271 din
1 15,12.1998
b/i A 48078022 din
16.04,20^2
c/p 09922050393 73 flr. 14860 din
b/i A 03039912 din
10.12,1998
26.05.1999

c/p 0992402422794
b/i A 42055437 din
25.02.1999
15 Railean Valentin
Chișinău, str. Vadul lui Vodă, participant la acţiunile de lup- c/p 096 18060 18830
60, bl.I,ap.3
tă din Afganistan
b/i A 48039703 din
10.09.1998
16 Triboi Tudor
Chișinău, str.Suceviţa,
participant la acţiunile de lup- c/p 097210101 1844
31,ap.90
tă din Afganistan
b/i A 03 107246 din
27.05.2005
Victime reabilitate ale represiunilor politice
17 Bratan Trofim
Chișinaău, str. Puhoi, 54,
victimă reabilitată a represiu- c/p 098020388 1894
nilor politice
b/i A 01068385 din
26.05.2003
Participanţi Ia lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl
18 Capraru Grigore
Chișinău, str.Mircești, 8,
participant Ia lichidarea con- c/p 0972602549 194
bl.l,ap.26
secinţelor catastrofei de la
b/i A 0209 1000 din
Cernobîl, invalid gr.II
29.07.2002
19 Кekelidze Vladimir Chișinău, bd.Cuza-Vodâ, 15, participant la lichidarea con- c/p 2005042 1235 19
b!.l,ap.55
secinţelor catastrofei de la
b/i A 42 152222 din
Cernobîl, invalid gr.III
15.08.2005
20 Stîngaci Mihail
Chișinău, str.Bogdan Voieparticipant la lichidarea con- c/p 09604045444 13
vod, 12, ap. 157
secinţelor catastrofei de Ia
b/i A 03024850 din
Cernobîl, invalid gr.II
20.05.1998

Gîrbea Vasile

participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
10 Gratii Ion
Chișinău, str.Doina și Ion Al- participant la acţiunile de lupdea Teodorovici, 8, ap.52
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
1 1 Panţîru Mihail
Chișinău. str.Alba-Iulia. 188, participant la acţiunile de lupbl.2, ap.33
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
12 Pricop Luchian
Chișinău, str.V.Vărzaru, 5,
participant la acţiunile de lupbl.l,ap.49
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
13 Talpă Gheorghe
Chișinău, șos.Muncești, 810, participant la acţiunile de lupap.15
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan
14 Coșpormac Ion
Chișinău, str.Frumușica, 6,
participant la acţiunile de lupap. 19
tă din Afganistan

9

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
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8

7

6

5

4

3

2

1

1

Numele, prenumele

Adresa solicitantului

Categoria solicitantului

Datele personale

construcţia, finalireparaţia
Numărul legizarea, compensacapitala,
timaţiei
rea cheltuielilor la restaurarea
construcţie, prolocuinţelor,
curarea spaţiului construcţiilor
locativ
auxiliare
2
3
4
5
6
7
8
Participanţi Ia acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale și independenţei RM
Bologan Vasile
Chișinău, str-la I Prigorodnîi, participant la acţiunile de lup- c/p 0970705543435
nr. 14441 din 82.00
8
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 48013745 din
09.12.1998
teritoriale și independenţei RM 11.07.1997
Bucur Artiom
Chișinău, str. P.Zadnipru,16, participant la acţiunile de lup- c/p 0980602434701
nr. 14399 din 82.00
bl.3, ap.74
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 430536 18 din
09.12.1998
teritoriale si independenţei RM 05.02.2007
Burca Vasile
Chișinău, str.Independenţei, participant la acţiunile de lup- c/p 09622 10880408, nr. 15697 din 82.00
7, ap.30
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 42095530 din"
15.12.1998
teritoriale și independenţei RM 30.01.2002
Cernăuţeanu Valeriu Chișinău, str. Fîntînilor,2, bl.G participant la acţiunile de lup- c/p 09628030 13266 nr.28610 din
82.00
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 88022389 din •
16.05.2005
teritoriale și independenţei RM 29.06.2001
Cojocari Victor
Chișinău, bd. Decebal, 89,
participant la acţiunile de lup- c/p 095 15 12548440' nr.28144 din
82.00
ap. 176
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 02035936 din
10.01.2005
teritoriale și independenţei RM 10.08.1998
Cojocaru Serghei
mun. Chișinău, or.Cricova,
participant la acţiunile de lup- c/p 0980302426026
nr.30706 din
82.00
str.Luceafărul,9, ap. 15
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 02 1264 10 din
07.06.2007
teritoriale și independenţei RM 16.03.2005
Dimitriu Ilie
Chișinău, str. Doina și Ion
participant la acţiunile de lup- c/p 096 1608542801 nr. 14602 din 82.00
Aldea-Teodorovici, 16, bl.1
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 03055367 din
09.12.1998
ap.13
teritoriale și independenţei RM 28.11.2000
Găină Iurie
Chișinău, str.N.Zelinski,12,
participant la acţiunile de lup- c/p 0991006420098
nr.6130 din
82.00
ap.63
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 42060235 din
15.12.1998
teritoriale și independenţei RM 11.06.1999

Suma împrumutului conform destinaţiei (mii lei)

rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal
rambursarea a 50 la
sută din contul bugetului municipal

9

Condiţiile acordării
împrumutului

LISTA persoanelor care beneficiază de dreptul de a obţine credite bancare preferenţiale (participanţii
la acţiunile de luptă din Afganistan, participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţii la lichidarea catastrofei de la Cernobâl)

ANEXĂ nr.2 la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 14/33-2 din 01 august 2008
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Gavrilan Alexandru

Gherciu Vasile

Gheu Sergiu

Grati Eugeniu

Grati Iurie

Grigoriţă Valeriu

Lazar Anatolie

Mălai Sergiu

Maximciuc Ion

Nistor Mihail

Otroc Sergiu

Popovici Vladislav

Snegur Ghennadi

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Chișinău, str.Alecu Russo, 55, participant la acţiunile de lupbl.1 ap. 168
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, or. Durlești, strade- participant la acţiunile de lupla Eminescu, 3
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str. Nicolai Dimo, participant la acţiunile de lup13, bl.l, ap.4
tă pentru apărarea integrităţii
eritoriale și independenţei RM
Chișinău. str.M.Sadoveanu, participant la acţiunile de lup26, Ы.2, cămin
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str. Voluntarilor, 12, participant la acţiunile de lupbl.1 ap.78
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Nicolae Milescu- participant la acţiunile de lupSpătarul, 21, Ы.4, ap.42
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale si independenţei RM
Chișinău, str.L.Rebreanu, 73 participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, or.Durlești,
participant la acţiunile de lupstr.I.SoItîs, 21, bl."A", ap.l
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale si independenţei RM
Chișinău, str.E.Alistar, 9, bl.A participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str.Independenţei, participant la acţiunile de lup24, bl.2, ap. 14
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, bd. Dacia, 7,
participant la acţiunile de lupbl.2,ap.21
tă pentru apărarea integrităţii
teritoriale și independenţei RM
Chișinău, or. Vadul lui Vodă, participant Ia acţiunile de lupstr.Ștefan cel Mare, 38, ap. 13 tă pentru apărarea integrităţii
. teritoriale și independenţei
RM, invalid de gr.2
Chișinău, str.Gh.Madan, 87, aarticipant la acţiunile de luptă
bl.2, ap.40
sentru apărarea integrităţii •
teritoriale și independenţei RM
c/p 0991 106483412
b/i A 48048286 din
14.06.1999

c/p 2002048022598
b/i A 48 13 0873 din
22.08.2006
c/p 20000880450 18
b/i A 880 18327 din
26.06.2000
c/p 098 120 1027578
b/i A 020 17306 din
15.01.1998
c/p 09606094825 14
b/i A 48027864 din
27.02.1998
c/p 09701 11488159
b/i A 48133130 din
24.11.2006
c/p 09824 11 243 170
b/i A 24004868 din
25.11.1998
c/p 09521 11899438
b/i A 48 11 1669 din
04.01.2005
c/p 0982403033833
b/i A 0302 1553 din
25.03.1998
c/p 200 103640101 6
b/i A 36046,471 din
04.12.2001
c/p 09820080 19434
b/i A 01032493 din
21.08.1998
c/p 0960802548279
b/i A 42087154 din
14.06.2001
c/p 098 140248 1647
b/i A 48026342 din
18.02.1998
82.00

nr. 161 11 din
15.12.1998

nr.13066 din •
02.12.1998

nr. 16268 din
15.12.1998

nr.23731 din
23.02.2000

nr.00089 din
17.12.1998

nr.3 1268 din
24.03.2608

nr.23419 din
09.12.1999

nr.09332 din
14.10.1998

nr.02367 din
24.09.1998

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

82.00

nr.22826 din
27.09.1999

nr.16143 din
15.12.1998

82.00

82.00

nr.29127 din
21.02.2006

nr.27528 din
24.08.2004
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34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

Chișinău, str.Șt.Luchian,1ap.1 participant la acţiunile de lup- c/p 096 170 1544 175
tă pentru apărarea integrităţii b/i A 01003288 din
teritoriale și independenţei RM 27.01.1997
Participanţi la acţiunile de luptă din Afganistan
Burduja Igor
Chișinău, str.Independenţei, participant la acţiunile de lup- c/p 0970 11 0427 104
38, ap. 160
tă din Afganistan
b/i A 420 18899 din
02.10.1997
Chemat Constantin Chișinău, str.Vasile Alecsan- participant la acţiunile de lup- c/p 0980109885396
dri, 127, ap.4
tă din Afganistan
b/i A 36076744 din
20.01.2005
Ciobanu Iurie
Chșinău, str.Liviu Deleanu, 5, participant la acţiunile de lup- c/p 09830048990 11
bl."v", ap.503
ta din Afganistan
b/i A 03056733 din
01.02.2001
Ciumașu Ștefan
Chișinău. str. Aerodromului. participant la acţiunile de lup- c/p 0983006 165688
11, bl.2, cămin
tă din Afganistan
b/i A 16008724 din
02.07.1998
Ermicioi Vladimir
mun.Chișinău, com.Bubuieci, participant la acţiunile de lup- c/p 09621 11482585
str.Morilor, 28
tă din Afganistan
b/i A 48 11 5641 din
25.04.2005
Popescu Fedosii
Chișinău, str.M.Drăgan, 10,
participant la acţiunile de lup- c/p 0990206485766
Ы.1,ар.15
tă din Afganistan
b/i A 48 11 7893 din
16.06.2005
Victime reabilitate ale represiunilor politice
Costiuc Evghenia
Chișinău, str. Valea Crucii, 2, victimă reabilitată a represiuni- c/p 09808 12036630
bl. 1, ap. 15
lor politice
b/i A 030342 14 din
09.12.1998
Gaibu Nina
Chișinău, str.Maria Drăgan, victimă reabilitată a represiuni- c/p 0981812023059
16, ap.22
lor politice
b/i A 0204 1768 din
21.12.1998
Lazarev Larisa
Chișinău, str.Horia, 12, ap. 2 victimă reabilitată a represiuni- c/p 09701 1101 6075
lor politice
b/i A 01012782 din
04 .11. 1997
Macarova Janna
Chișinău, str. Igor Vieru,
victimă reabilitată a represiuni- c/p 09806034856 18
19,bl.1,ap.722
lor politice
b/i A 481 14219 din
18.03.2005
Porohova Nina
mun.Chișinău, or.Durlești,
victimă reabilitată a represiuni- c/p 20010033 13623
str.N.Testemiţeanu, 24, ap.
lor politice, invalid gr.II
b/i A 03 114393 din
11
22.12.2005
Urechi Parascovia
Chișinău, str.VL.Korolenko,
victimă reabilitată a represiuni- c/p 200 1042320996
10, ap.8
lor politice
b/i A 42087348 din
18.06.2001

Zmeu Ivan

82.00

seria RM/R
nr.002292 din
02.08.2007
seria RM/R
nr.002222 din
16.05.2007
nr.0023din '
20.05.1993

82.00

82.00

82.00

seria RM
82.00
nr.000320 din
14.05.1996
seria
82.00
13-325/89' din
02.06. 1998
seria nr. 1287 82.00
din 02.07.1993

A nr. 537541
82.00
din 31.07.1990

A nr. 075789
82.00
din 14.05.1985

A nr.329604
82.00
din 05.06.1989

A nr. 54 1060 82.00
din 01.10.1996

A nr.539272
82.00
din 09.03.1999

A nr.304926
82.00
din 17.04.1980

nr. 30745 din
25.06.2007
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Pîrgari Nușa

Sîrbu Aurel

Bordian Calina

Armanov Grigorii

39

40

41

42

Gurșal Vitalie

37

Ifrim Victor

Efros Ion

36

38

Bardarian Valeriu

35

Participanţi la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl
participant la lichidarea conc/p 098 15074405 18 nr. 2209 din
82.00
secinţelor catastrofei de la
b/i A 03 135509 din
12.06.2001
Cernobîl, invalid gr.II
06.02.2008
Chișinău, str.Pandurilor, 18, participant la lichidarea conc/p 097230 1603896 nr. 2073 din
82.00
ap.8
secinţelor catastrofei de la
b/i A 421421 18 din
12.06.2001
Cernobîl, invalid gr.II
18.01.2005
82.00
Chișinău, str.Liviu Deleanu,3, participant la lichidarea conc/p 097 11 020 14845 nr. 2524 din
19.03.2002
bl.1,ap.47
secinţelor catastrofei de la
b/i A 0307 11 74 din
27,05,2002
Cernobîl, invalid gr.I
c/p 2002603086375
nr. 2157din
82.00
Chișinău, bd. Renașterii, 24, participant la lichidarea conap.54
secinţelor catastrofei de la
b/i A 03105488 din
12.06.2001
Cernobîl, invalid gr.II
12.04.2005
Chișinău, str. Mihail Sadoparticipant la lichidarea conc/p,0982804023026
nr.2807 din :
82.00
veanu, 22, ap. 169
secinţelor catastrofei de la
b/i A 024 15287 din
17.08.2005
Cernobîl, invalid gr.II
21,06.2004
Chișinău, Calea Orheiului,
participant la lichidarea conc/p 0960304542531 nr. 1624 din
82.00
105, bl.2,ap. 129
secinţelor catastrofei de la
b/i A 48023233 din
29.01.2001
Cernobîl, invalid gr.II
15.01.1998
Membrii familiilor celor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale și independenţei RM
Chișinău, str. Serelor, 29,
Membrii familiilor celor căzuţi c/p 2001 01 8295835 nr.00557 din
82.00
bl.2,ap.!2
în acţiunile de luptă pentru
b/i A 180643 15 din
14.12.1998
apărarea integrităţii teritoriale 15.03.2006
și independenţei RM
Participanţi la cel de-al doilea război mondial
Chișinău, str.Independenţei, participant al celui de-al doilea c/p 0961 00254 1011 nr. 663896 din 82.00
14, bl.3, ap.91
război mondial
b/i A 723777 din
26.12.1980
13.07.1985

Chișinău, str. Paris, 51, Ы.2,
ap. 33

SECRETAR AL CONSILIULUI
Valeriu DIDENCU
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bugetului de stat
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rambursarea în întregime din contul
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rambursarea în întregime din contul
bugetului de stat
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