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nr. 1 (21) z ianuarie 2007
Preţul 5 lei
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 DISPOZIŢIILE ŞI DECIZIILE:
y Cu privire la organizarea Concursului international pentru elaborarea concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului „Aeroport – Chişinău”
y Cu privire la lansarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului Chişinău – Stăuceni”
y Cu privire la lansarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Tohatin – Budeşti II”
y Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de
dezvoltare a teritoriului „Durleşti – şos. Balcani”
y Cu privire la desfăşurarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei amplasării monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău cu evaluarea primei tranşe
y Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău şi operarea unor modificări în planurile de finanţare ale executorilor de buget pe anul 2006
y Cu privire la transmiterea blocuhli locativ nr. 18/3 din str.Petru Zadnipru din gestiunea economică a Î.M. „Star Bait Company” S.R.L. în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.54/385 COOP
y Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unei încăperi din incinta Dispensarului dermatovenerologic municipal din str. Ismail, 47 lit. B (parter) dnei Carolina Cojocaru
y Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Traian, 9 lit.A (subsol) dnei Lucia Volneina
y Cu privire la transmiterea imobilului din str. I. Botezătorul, 17 din gestiunea economică a Direcţiei generale educaţie,
tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău în gestiunea economică a Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului
Râşcani
y Cu privire la transmiterea bloculuш locativ nr.3, str.Ştefan Neaga, din gestiunea economică a întreprinderii Municipale
„Regia transport electric” în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.55/70 COOP
y Cu privire la transmiterea blocului locativ nr.88/2, str.Petricani, din gestiunea economică a Direcţiei generale logistică,
administrare şi dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe
privatizate nr.52/466 COOP
y Сu privire la darea în folosinţă prin contract de comodat a unor încăperi din str. Cojocarilor, 9 lit. A, Ai, A2, As, V, Vi, G, D
(clădiri separate) Societăţii Invalizilor din Republica Moldova
y Cu privire la finalizarea lucrărilor de pregătire a gospodăriei municipale pentru funcţionare în perioada rece 2006-2007
y Cu privire la aprobarea listelor persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova care au nevoie de
îmbunătăţirea condiţiilor locative
y Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 51/17-2 din 11.07.2006 „Cu privire la transmiterea blocului locativ nr.20 din str.Sarmizegetusa din gestiunea întreprinderii de Stat „Vibropribor” în gestiunea Asociaţiei
proprietarilor de locuinţe privatizate nr.51/450 COOP”
y Cu privire la oferta investiţională a Societăţii Comerciale „EPA MEDIA” S.R.L.
y Cu privire la darea în locaţiune a unui garaj din str. Columna, 126 lit. J (1) (parter) dlui Andrei Corghenci
y Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere
până în anul 2009
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Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
28 decembrie 2006

nr. 1622-d

Cu privire la organizarea Concursului international pentru elaborarea concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului
„Aeroport – Chişinău”
În conformitate cu procesul-verbal din 30 octombrie 2006 al şedinţei de lucru comune a Preşedinţiei Republicii Moldova, Guvernului
Republicii Moldova şi Primăriei municipiului Chişinău privind elaborarea Concepţiei de dezvoltare a municipiului Chişinău, în temeiul art.
18 (2) lit. e) şi art. 23 (3) din Legea nr. 123-XX din 18.03.2003 „Privind
administraţia publică locală”, dispoziţiei nr. 297-d din 26.04.2005 „Cu
privire la desemnarea dlui Vasile Ursu pentru executarea funcţiei de
primar general interimar al municipiului Chişinău”, primarul general
interimar al municipiului Chişinău DISPUNE:

zarea celui mai reuşit proiect (anexa nr. 3).

1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea, în perioada 27 decembrie 2006 – 27 martie 2007, a Concursului internaţional pentru elaborarea concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a Teritoriului Aeroport – Chişinău, în comun cu Primăria comunei
Băcioi.

7. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (dl
Nicon Zaporojan) va pune la dispoziţia participanţilor la concurs,
începînd cu data de 20 decembrie 2006 şi pînă la 15 ianuarie 2007,
repartizarea setului de documente pentru concurs (regulamentul,
piesele scrise şi desenele) în limba de stat şi în limba engleză, la necesitate.
Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina directorului interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare, arhitect-şef adjunct al municipiului Chişinău, dl Nicon Zaporojan.

2. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini ale Concursului
respectiv (anexa nr. 1).
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru organizarea Concursului, conform anexei nr. 2.
4. Se aprobă componenţa juriului şi experţilor pentru nominali-

5. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi), în comun cu
contabilul-şef al Primăriei comunei Băcioi (dna Maria Buşumachiu),
va organiza finanţarea Concursului în cauză, conform devizului anexat (anexa nr.4).
6. Serviciul relaţii cu publicul (dna Svetlana Frunză) va organiza şi
va mediatiza Concursul în limba de stat şi în limba engleză.

PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

Anexa nr. 1 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1622-d din 28 decembrie 2006

Regulamentul şi caietul de sarcini ale Concursului internaţional pentru elaborarea
Concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului
Aeroport – Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi
desfăşurare a Concursului internaţional pentru elaborarea Concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului
Aeroport-Chişinău.
Rezultatul concursului va fi luat în calcul la elaborarea Planului
urbanistic general al oraşului Chişinău, care la moment este în faza
de elaborare.
Terenul propus pentru realizarea concursului este situat în partea de sud-est a oraşului Chişinău (Drumul Băcioiului), avînd o arie de
circa 43 ha – teren municipal; din comuna Băcioi – 234 ha; bd. Dacia
(teren municipal) – 78 ha; bd. Dacia, colţ cu str. Băcioii Noi (terenul
comunei Băcioi) – 108 ha. Terenul în întregime are o formă alungită,
orientată de la est-vest, cu lungimea de circa 5000 metri şi lăţimea
de 2300 metri. La Est terenul se mărgineşte cu şos. Munceşti, la sud
– Aeroportul Chişinău, traseul Chişinău – Bender; la nord cu Parcul
„Dendrariu” şi „Muzeul Satului” pe o suprafaţă de aproximativ 600 ha
şi la vest cu Drumul Bacioiului (cartierul existent „Botanica”). Acest te-

ritoriu amplasat axat bd. Dacia, este potrivit acestui proiect datorită
faptului că este amplasat la intersecţia drumurilor comerciale transcontinentale, într-o zonă culturală diversă din estul şi vestul European, Balcanilor şi ţărilor Scandinave.
Ambele părţi ale bd. Dacia reprezintă un relief minimal pe verticală spre răsărit. Mişcarea preponderentă anuală a vîntului este de la
nord-est spre sud-vest. La moment în teritoriul respectiv lipsesc reţelele tehnico-edilitare.
II. SCOPURILE CONCURSULUI INTERNAŢIONAL.
II. A. Transpunerea în valoare funcţională a coridoarelor europene: „Ţările Scandinave şi Baltice – Chişinău – Odesa; Ţările Europei de
vest – Ţările Balcanice – Chişinău – Odesa; Ţările Euroasiei – Chişinău
– Odesa”.
- propunerea noilor tehnologii avansate cu folosirea bioenergeticii, energiei laser, energiei eoliene şi altele;
- evaluarea potenţialului existent al obiectivelor ştiinţifice aflate
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în gestuinea Ademiei de Stiinţe a Republicii Moldova cu posibilitatea
redimensionării lor în incubatoare moderne de business.

I.P.”Urbanproiect” varianta electronică a Concepţiei Planul urbanistic
general al oraşului Chişinău.

II. B. Concursul Internaţional are menirea de a:
1. Stabili direcţiile, priorităţile şi reglementările de zonificare
funcţională, amenajare teritorială şi planificare spaţială a teritoriului
propus spre examinare;
2. Determina modul de utilizare a terenurilor;
3. Stabili condiţiile de conformare şi realizare a construcţiilor supraetajate, de a determina accentele arhitecturale în concordanţă cu
terenul ocupat de aerorportul existent;
4. Moderniza şi dezvolta infrastructura (căi moderne de comunicaţie, transport, reţele inginereşti şi spaţii subterane);
5. Asigura estetica mediului construit şi mediului natural;
6. Stabili concepţia de planificare spaţială, cu dotarea de elemente urbanistice noi (pieţe publice, zone comerciale, zone administrative, zone de agrement şi sport, zone distractive, parcuri şi terenuri
pentru copii, zone de business şi de cercetări ştiinţifice);
7. Crea un spaţiu orientat spre o continuare arhitecturală pornită
din sectorul Botanica – „Porţile oraşului” zonele verzi şi de recreaţie
„Grădina Botanică” şi „Dendrariu” – spre Marea Neagră şi Marea Adriatică.
III. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU PARTICIPAREA LA
CONCURS
1. Fiecare participant care va solicita materialele de participare la
concurs va procura invitaţia contra plată de 100 $ SUA (prin transfer
sau în numerar), programul şi caietul de sarcini şi completul pieselor
scrise şi desenate.
2. În completul pieselor scrise şi desenate includ:
a) descrierea succintă a terenului pus spre examinare.
b) pentru planul de situaţie – ridicarea topografică la scara
1:25000.
c) pentru planul de încadrare în teritoriul municipiului – ridicarea
topografică la scara 1:10000.
d) pentru planul zonificării teritoriului – ridicarea topografică la
scara 1:2000.
e) pentru planurile de arhitectură spaţială – ridicarea topografică
la scara 1:1000
3. La dolianţa participanţilor la Concurs, pot solicita de la

IV. DOCUMENTAŢIA OBLIGATORIE PENTRU PREZENTAREA LA
CONCURS:
a) Memoriul explicativ de idei şi argumentări în favoarea proiectului. Lucrări de know how propuse în zonificarea teritoriului, amenajarea şi planificarea spaţială.
b) Planul de situaţie la scara 1:25000.
c) Planul de încadrare în teritoriul municipiului Chuşinău la scara
1:10000.
d) Planul de zonificare funcţională la scara 1:2000.
e) Propunerile de planificare spaţială la scara 1:2000.
f) Fragmentele de soluţii arhitecturale (perspective, panorame,
compoziţii volumetrice la scara – după caz recondiţionate).
V. FORMA PREZENTĂRII ŞI ADRESA.
1. Toate documentele ilustrative, prevăzute de programul concursului, vor fi prezentate în baza sub deciziei echipei de autori (autorului), pe planşe cu dimensiunile 600x800 cm.
2. Dublate pe CD-R.
3. Fiecare document prezentat va avea ca unic semn de identificare un indice de referinţă, compus arbitrar de către participanţi, din
şase cifre arabe. Numărul va fi scris pe fiecare planşă sus, în colţul din
dreapta, într-un cadru de 1,0 cm înălţime şi 3,0 cm lăţime, situat la 1,0
cm de la extremităţile planşei. Acelaşi număr se înscrie pe un plic alb
opac, care va conţine declaraţiile autorilor, anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual pentru distribuirea sumei premiului.
4. Proiectele executate în volum redus nu vor fi admise spre examinare.
5. Materialele concursului internaţional urmează să fie prezentate către data de 25 martie 2007, în sala comitetului strategic, di sediul
Primăriei municipiului Chişinău (relaţii la tel. 20-17-21, 20-17-28), pe
adresa juridică: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 83, pînă la
orele 1700.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 2 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1622-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a comisiei pentru
organizarea Concursului internaţional pentru elaborarea
Concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului
Aeroport-Chişinău
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar al municipiului Chişinău
3. Bivol Ion – primar al comunei Băcioi
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Cuneţchi Tatiana – şef al Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

6. Buşumachiu Maria – contabil-şef al comunei Băcioi
7. Donciu Dumitru – preşedinte al comisiei buget a comunei
Băcioi
8. Boldesco Alexandru – inginer-şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
9. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, şeful Direcţiei funciare
10. Cazacu Pavel – director al I.P. “Chişinăuproiect”
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11. Povar Iurie – director al I.N.C.P. “Urbanproiect”
12. Ciumac Eugenia – şef al Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză
economică
13. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
14. Gordeev Anatolii – architect emerit al Republicii Moldova
15. Vîsoţchii Grigore - arhitect

16. Banicov Alexandru – şef al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi
Cadastru a Republicii Moldova
17. Ivaşenco Ghenadii – Director Executiv Centrului Naţional
pentru aşezările urbane
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 3 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1622-d din 28 decembrie 2006

Componenţa comunală a juriului pentru nominalizarea celui mai reuşit proiect
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar al municipiului Chişinău
3. Bivol Ion – primar al comunei Băcioi
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Izbîndă Anatol – director adjunct al Agenţiei Construcţii şi
Dezvoltare a Teritoriului
6. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
7. Bogaciov Vladimir – architect-şef al I.N.C.P. “Urbanproiect”
8. Apostolov Igor – vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, architect-şef al Institutului “Ruralproiect”
9. Eremciuc Vasile – preşedinte al Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
10. Eremciuc Mihai – academician
11. Şoihet Semion – architect emerit din Republica Moldova
12. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

13. Caba Pavel – consilier în Consiliul municipal Chişinău
14.Severovan Mihai – consilier independent în Consiliul municipal Chişinău
15. Popa Svetlana – consilier municipal în Consiliul municipal
Chişinău
16. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
17. Ţarălugă Nicolae – arhitect, Bucureşti
18. Lupu Vasile – director general al UAB „Atelier”, or. Vilnius
19. Jakaitis Jonas – şef al Direcţiei dezvoltare urbanistică, or. Vilnius
20. Todi Massimo – profesor la Universitatea din Milano
21. Isac Valentin – Director al „Kievproiect 5”, or. Kiev
22. Gatmaniuc Sergiu – secretarul Concursului municipal; specialist principal la Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii
funciare
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 4 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1622-d din 28 decembrie 2006

Devizul de cheltuieli privind desfăşurarea
Concursului internaţional pentru elaborarea
Concepţiei privind zonificarea funcţională şi planificarea spaţială a teritoriului
Aeroport-Chişinău
Nr.
d/o

Specificare

Costul, mii lei

Suma de finanţare

1

2

3

4

1.

Premiul I - comanda

300,0

2.

Premiul II

150,0

3.

Premiul III

100,0

4.

Expertizarea proiectului

100,0

5.

Organizarea lucrărilor, remunerarea membrilor juriului
Materiale informative, fotografii, elaborarea cataloagelor, mass-media etc

200,0

7.

Cheltuieli neprevăzute

50,0

TOTAL

900,0
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
28 decembrie 2006

nr. 1621-d

Cu privire la lansarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei
„Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului Chişinău – Stăuceni”
În conformitate cu procesul-verbal din 30 octombrie 2006 al
şedinţei de lucru comune a Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău privind elaborarea Concepţiei de dezvoltare a municipiului
Chişinău, în temeiul art. 18 (2) lit. e) şi art. 23 (3) din Legea nr. 123XX din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, dispoziţiei
nr. 297-d din 26.04.2005 „Cu privire la desemnarea dlui Vasile Ursu
pentru executarea funcţiei de primar general interimar al municipiului Chişinău”, primarul general interimar al municipiului Chişinău
DISPUNE:
1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea, de la 27 decembrie
2006 până la 27 martie 2007, a Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
Stăuceni, care să prevadă construcţia de blocuri locative multietajate
de tip modern, în comun cu Primăria comunei Stăuceni.
2. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini ale Concursului
municipal (anexa nr. 1).
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal (anexa nr. 3) şi componenţa nominală a juriului şi experţilor pentru nominalizarea celui mai

bun proiect.
4. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi), în comun cu
contabilul-şef al Primăriei comunei Stăuceni (dl Eugen Ţînţar), va organiza finanţarea Concursului municipal, conform devizului de cheltuieli (anexa nr.4).
5. Serviciul relaţii cu publicul (dna Svetlana Frunză) va organiza
mediatizarea Concursului respectiv.
6. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, în
perioada 28 decembrie 2006 – 25 ianuarie 2007, va pune la dispoziţia participanţilor materialele pentru concurs (regulamentul, piesele
scrise şi desenele).
7. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina directorului interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, arhitect-şef adjunct al municipiului Chişinău, dl Nicon
Zaporojan.
PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

Anexa nr. 1 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.16 21-d din 28 decembrie 2006

Regulamentul şi Caietul de sarcini ale Concursului municipal pentru elaborarea
Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului Chişinău – Stăuceni”
I. DISPOZIŢII GENERALE
Prezentul regulament stabileşte modalitatea organizării şi desfăşurării Concursului municipal, prezentării planului urbanistic zonal
de dezvoltare, amenajare şi planificare spaţială a teritoriului comunei
Stăuceni, în baza setului de documente elaborat pentru acest concurs.
Rezultatul concursului va fi luat în calcul la aprobarea Planului urbanistic general, aflat în stadiu de elaborare.
Terenul propus spre realizarea proiectului respectiv este situat
în partea de nord a oraşului Chişinău (teritoriul comunei Stăuceni),
avînd o arie de circa 541 ha – proprietate de stat. Acesta se prezintă sub o formă geometrică neregulată, accesul către el fiind efectuat
prin reţeaua stradală de bază – Calea Orheiului. Terenul este amplasat
în spaţiul centurilor medii şi exterioare, pe traseul Chişinău – Orhei
– Bălţi – Cernăuţi, la intersecţia drumurilor comerciale transcontinentale, şi într-o zonă culturală variată: coridorul pan – european IX,
coridorul Budapesta – Odesa (BOC) şi coridorul cu interes naţional
Giurgiuleşti – Briceni – Cernăuţi – Lvov – Varşovia – Ţările Baltice.
Terenul examinat reprezintă un relief mediu. Mişcarea preponderentă anuală a vîntului este de la nord-est spre sud-vest. La moment

acest teren nu este dotat cu reţele magistral-edilitare.
II. SCOPUL CONCURSULUI
Concursul municipal are menirea de a:
- stabili direcţiile, priorităţile şi reglementările de zonificare
funcţională, amenajare teritorială şi planificare spaţială a teritoriului;
- determina modul de utilizare a terenurilor;
- stabili condiţiile de conformare şi realizare a construcţiilor supraetajate, determinare a amplasării accentelor arhitecturale;
- moderniza şi dezvolta infrastructura (căile de comunicaţii moderne de transport, reţelele inginereşti şi spaţiile subterane);
- asigura estetica privind mediul construit şi mediul natural;
- stabili concepţia de planificare spaţială, cu dotarea unor elemente noi urbanistice (pieţe publice, zone comerciale, zone administrative, zone de agrement şi sport, zone distractive, parcuri şi amenajări pentru copii, zone de business şi de cercetări ştiinţifice);
- crea un spaţiu orientat spre o concepţie arhitecturală a sectorului Rîşcani şi comunei Stăuceni.
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III. CONDIŢIILE CONCURSULUI
1. Persoanele care vor dori să ia parte la concurs vor procura invitaţia la preţul de 1500 lei (prin transfer sau în numerar), vor obţine
regulamentul, caietul de sarcini şi completul pieselor scrise şi desenate.
2. În completul pieselor scrise şi desenate se includ:
a) descrierea succintă a terenului propus spre examinare;
b) pentru planul de situaţie – ridicarea topografică la scara
1:25000;
c) pentru planul de încadrare în teritoriul municipiului – ridicarea
topografică la scara 1:10000;
d) pentru planul zonificării teritoriului – ridicarea topografică la
scara 1:2000;
e) pentru planurile de arhitectură spaţială – ridicarea topografică
la scara 1:1000.
3. La dolianţa participanţilor la Concurs, pot solicita de la
I.P.”Urbanproiect” varianta electronică a Concepţiei Planul urbanistic
general al oraşului Chişinău.

d) Planul de zonificare funcţională la scara 1:2000;
e) Propuneri de planificare spaţială la scara 1:2000;
f) Fragmentele soluţiilor arhitecturale (perspective, panorame,
compoziţii volumetrice, după caz).
V. FORMA PREZENTĂRII ŞI ADRESA ORGANIZATORULUI
CONCURSULUI
1. Toate documentele ilustrative necesare pentru participare la
concurs vor fi prezentate pe planşe cu dimensiunile 600x800 cm şi
dublate pe CD-R.
2. Fiecare document prezentat va avea un indice de referinţă
unic, compus arbitrar de către participanţi din şase cifre arabe. Numărul va fi scris pe fiecare planşă sus, în colţul din dreapta, într-un cadru
de 1,0 cm înălţime şi 3,0 cm lăţime, situat la 1,0 cm de la extremităţile
planşei. Acelaşi număr se înscrie pe un plic alb opac, care va conţine
declaraţiile autorilor, anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual pentru distribuirea sumei premiului.
3. Proiectele executate incomplet nu vor fi admise spre examinare.

IV. PARTICIPANŢII LA CONCURS VOR PREZENTA:
a) Memoriul explicativ de idei şi argumentările în favoarea proiectului, lucrările de know how, propuse în zonificarea teritoriului,
amenajarea şi planificarea spaţială;
b) Planul de situaţie la scara 1:2500;
c) Planul de încadrare în teritoriului municipiului Chuşinău la
scara 1:10000;

4. Materialele Concursului urmează să fie prezentate către data
de 25 martie 2007, pînă la orele 1700, în sala comitetului strategic din
incinta Primăriei municipiului Chişinău pe adresa juridică: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83. Relaţii la tel. 20-17-21; 20-17-28.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 2 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1621-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a Comisiei pentru desfăşurarea Concursului municipal
privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a comunei
Stăuceni”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Dragomir Ion – primarul comunei Stăuceni
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Cuneţchi Tatiana – şef al Direcţiei generale finanţe
6. Ţînţar Eugen – contabil-şef al comunei Stăuceni
7. Jolondcovschi Alexandru – preşedintele Comisiei buget a
comunei Stăuceni
8. Boldesco Alexandru – inginer-şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
9. Cazacu Pavel – director al I.P. “Chişinăuproiect”
10. Povar Iurie – director al I.N.C.P. “Urbanproiect”

11. Ciumac Eugenia – şef al Direcţiei analiză contabilă şi evidenţă
economică
12. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
13. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
14. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
15. Vîsoţchi Grigore – architect emerit din Republica Moldova
16. Banicov Alexandru – şef al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi
Cadastru
17. Ivaşenco Ghenadii – Director Executiv Centrului Naţional
pentru aşezările urbane
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 3 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1621-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a juriului pentru nominalizarea celui mai bun proiect, prezentat la Concursul municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic
zonal de dezvoltare a sectorului Stăuceni”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Dragomir Ion – primar al comunei Stăuceni
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Izbîndă Anatol – director adjunct al Agenţiei Construcţii şi
Dezvoltare a Teritoriului
6. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
7. Bogaciov Vladimir – architect-şef al I.N.C.P. “Urbanproiect”
8. Apostolov Igor – vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, architect-şef al Iinstitutului “Ruralproiect”
9. Eremciuc Vasilie – preşedintele Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
10. Eremciuc Mihai – academician

11. Şoihet Semion – architect emerit din Republica Moldova
12. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
13. Caba Pavel – consilier municipal
14. Severovan Mihai – consilier independent
15. Smirnov Eduart – preşedintele Comisiei pentru construcţii,
arhitectură şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău
16. Popa Svetlana – consilier municipal
17. Gordeev Anatol – architect emerit
18. Gatmaniuc Sergiu – specialist principal la Direcţia generală
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare – secretar al Concursului
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 4 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1621-d din 28 decembrie 2006

Devizul de cheltuieli privind desfăşurarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului Stăuceni”
Nr.
d/o

Specificare

Costul (mii lei)

1

2

3

1.

Premiul I - comanda

200,0

2.

Premiul II

150,0

3.

Premiul III

100,0

4.

Expertizarea proiectului

80,0

5.

Organizarea lucrărilor, remunerarea membrilor juriului

50,0

6.

Materiale informative, fotografii, elaborarea cataloagelor, mass-media etc.

30,0

7.

Cheltuieli neprevăzute

20,0

TOTAL

630,0
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
28 decembrie 2006

nr. 1619-d

Cu privire la lansarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei
„Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Tohatin - Budeşti - II”
În conformitate cu procesul-verbal din 30 octombrie 2006 al
şedinţei de lucru comune a Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău privind elaborarea Concepţiei de dezvoltare a municipiului
Chişinău, în temeiul art. 18 (2) lit. e) şi art. 23 (3) din Legea nr. 123XX din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, dispoziţiei
nr. 297-d din 26.04.2005 „Cu privire la desemnarea dlui Vasile Ursu
pentru executarea funcţiei de primar general interimar al municipiului Chişinău”, primarul general interimar al municipiului Chişinău
DISPUNE:
1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea, de la 27 decembrie
2006 până la 27 martie 2007, a Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
„Tohatin-Budeşti-II” şi a planului detaliat de sistematizare a spaţiului
locativ social, în comun cu Primăria comunei Tohatin şi Primăria comunei Budeşti.
2. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini ale Concursului
municipal (anexa nr. 1).
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal (anexa nr. 3) şi componenţa nominală a juriului şi experţilor pentru nominalizarea celui mai

bun proiect.
4. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi), în comun
cu contabilul-şef al Primăriei comunei Tohatin (dna Elena Cioban)
şi contabilul-şef al Primăriei comunei Budeşti (dna Lidia Borodachi),
va organiza finanţarea Concursului municipal, conform devizului de
cheltuieli (anexa nr. 4).
5. Serviciul relaţii cu publicul (dna Svetlana Frunză) va organiza
mediatizarea Concursului respectiv.
6. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, în
perioada 20 decembrie 2006 – 15 ianuarie 2007, va pune la dispoziţia participanţilor materialele pentru concurs (regulamentul, piesele
scrise şi desenele).
7. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina directorului interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, arhitect-şef adjunct al municipiului Chişinău, dl Nicon
Zaporojan.
PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

Anexa nr. 1 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1619-d din 28 decembrie 2006

Regulamentul şi Caietul de sarcini al Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Tohatin - Budeşti-II”

I. DISPOZIŢII GENERALE
Perezentul regulament stabileşte modalitatea organizării şi desfăşurării Concursului municipal, prezentării planului urbanistic zonal de
dezvoltare, amenajare şi planificare spaţială a teritoriului Tohatin-Budeşti-II, în baza setului de documente elaborat pentru acest concurs.
Rezultatul concursului va fi luat în calcul la aprobarea Planului urbanistic general, aflat în stadiu de elaborare.
Terenul propus spre realizarea proiectului respectiv este situat în
partea de nord-est a oraşului Chişinău (teritoriul Tohatin – Budeşti-II),
avînd o arie de circa 189 ha – teren privat. Acesta se prezintă sub o
formă alungită, orientată de la nord spre est în perimetrul str. Bucovina, str. Vadul lui Vodă şi str. Nicolae Milescu Spătarul. Terenul este
amplasat în spaţiul centurii exterioare la intersecţia drumurilor comerciale transcontinentale şi într-o zonă culturală variată: coridorul
pan – european IX, coridorul Budapesta – Odesa (BOC) şi coridorul
cu interes naţional Giurgiuleşti – Briceni – Cernăuţi – Lvov – Varşovia
– Ţările Baltice.

Terenul examinat reprezintă un relief mediu pe verticală spre
nord. Mişcarea preponderentă anuală a vîntului este de la nord-est
spre sud-vest. La moment acest teritoriu nu este dotat cu reţele magistral-edilitare.
II. SCOPUL CONCURSULUI
Concursul municipal are menirea de a:
- stabili direcţiile, priorităţile şi reglementările de zonificare
funcţională, amenajare teritorială şi planificare spaţială a teritoriului;
- determina modul de utilizare a terenurilor;
- stabili condiţiile de conformare şi realizare a construcţiilor supraetajate, determinare a amplasării accentelor arhitecturale;
- moderniza şi dezvolta infrastructura (căile de comunicaţii moderne de transport, reţelele inginereşti şi spaţiile subterane);
- asigura estetica privind mediul construit şi mediul natural;
- stabili concepţia de planificare spaţială, cu dotarea unor elemente noi urbanistice (pieţe publice, zone comerciale, zone adminis-
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trative, zone de agrement şi sport, zone distractive, parcuri şi amenajări pentru copii, zone de business şi de cercetări ştiinţifice);
- crea un spaţiu orientat spre o concepţie arhitecturală bine determinată în coerenţă cu cartierul Ciocana existent.
III. CONDIŢIILE CONCURSULUI
1. Persoanele care vor dori să ia parte la concurs vor procura invitaţia la preţul de 1500 lei (prin transfer sau în numerar), vor obţine
regulamentul, caietul de sarcini şi completul pieselor scrise şi desenate.
2. În completul pieselor scrise şi desenate se includ:
a) descrierea succintă a terenului propus spre examinare;
b) pentru planul de situaţie – ridicarea topografică la scara
1:25000;
c) pentru planul de încadrare în teritoriul municipiului – ridicarea
topografică la scara 1:10000;
d) pentru planul zonificării teritoriului – ridicarea topografică la
scara 1:2000;
e) pentru planurile de arhitectură spaţială – ridicarea topografică
la scara 1:1000.

b) Planul de situaţie la scara 1:25000;
c) Planul de încadrare în teritoriul municipiului Chişinău la scara
1:10000;
d) Planul de zonificare funcţională la scara 1:2000;
e) Propuneri de planificare spaţială la scara 1:2000;
f) Fragmentele soluţiilor arhitecturale (perspective, panorame,
compoziţii volumetrice, după caz).
V. FORMA PREZENTĂRII ŞI ADRESA ORGANIZATORULUI
CONCURSULUI
1. Toate documentele ilustrative necesare pentru participare la
concurs vor fi prezentate pe planşe cu dimensiunile 600x800 cm şi
dublate pe CD-R.
2. Fiecare document prezentat va avea un indice de referinţă
unic, compus arbitrar de către participanţi din şase cifre arabe. Numărul va fi scris pe fiecare planşă sus, în colţul din dreapta, într-un cadru
de 1,0 cm înălţime şi 3,0 cm lăţime, situat la 1,0 cm de la extremităţile
planşei. Acelaşi număr se înscrie pe un plic alb opac, care va conţine
declaraţiile autorilor, anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual pentru distribuirea sumei premiului.
3. Proiectele executate incomplet nu vor fi admise spre examina-

3. La dolianţa participanţilor la Concurs, pot solicita de la
I.P.”Urbanproiect” varianta electronică a Concepţiei Planul urbanistic
general al oraşului Chişinău.
IV. PARTICIPANŢII LA CONCURS VOR PREZENTA:
a) Memoriul explicativ de idei şi argumentările în favoarea proiectului, lucrările de know how, propuse întru zonificarea teritoriului,
amenajarea şi planificarea spaţială;

re.
4. Materialele Concursului urmează să fie prezentate către data
de 25 martie 2007, pînă la orele 1700, în sala comitetului strategic din
incinta Primăriei municipiului Chişinău pe adresa juridică: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83. Relaţii la tel. 20-17-21; 20-17-28.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 2 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1619-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a Comisiei pentru desfăşurarea Concursului municipal
privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
„Tohatin-Budeşti-II”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru– viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Cebotari Sergiu – primar al comunei Tohatin
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Cuneţchi Tatiana – şef al Direcţiei generale finanţe
6. Elena Cioban – contabil-şef al comunei Tohatin
7. Lidia Borodachi – contabil-şef al comunei Budeşti
8. Boldesco Alexandru – inginer-şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
9. Cazacu Pavel – director al I.P. “Chişinăuproiect”
10. Povar Iurie – director al I.N.C.P. “Urbanproiect”
11. Ciumac Eugenia – şef al Direcţiei analiză contabilă şi evidenţă
economică

12. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
13. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
14. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
15. Vîsoţchi Grigore – architect emerit din Republica Moldova
16. Banicov Alexandru – şef al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi
Cadastru
17. Ivaşenco Ghenadii – Director Executiv Centrului Naţional
pentru aşezările urbane
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 3 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1619-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a juriului pentru nominalizarea celui mai bun proiect, prezentat la Concursul municipal privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic
zonal de dezvoltare a teritoriului „Tohatin – Budeşti II”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Cebotari Sergiu – primar al comunei Tohatin
4. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
5. Izbîndă Anatol – director adjunct al Agenţiei Construcţii şi
Dezvoltare a Teritoriului
6. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
7. Bogaciov Vladimir – architect-şef al I.N.C.P. “Urbanproiect”
8. Apostolov Igor– vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, architect-şef al Institutului “Ruralproiect”
9. Eremciuc Vasilie – preşedintele Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
10. Eremciuc Mihai – academician
11. Şoihet Semion – architect emerit din Republica Moldova

12. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
13. Caba Pavel – consilier municipal
14. Severovan Mihai – consilier independent
15. Smirnov Eduart – preşedintele Comisiei pentru construcţii,
arhitectură şi relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău
16. Popa Svetlana – consilier municipal
17. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
18. Gatmaniuc Sergiu – specialist principal la Direcţia generală
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare – secretar al Concursului
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 4 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1619-d din 28 decembrie 2006

Devizul de cheltuieli privind desfăşurarea Concursului municipal privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Tohatin – Budeşti II”
Nr.
d/o

Specificare

Costul, mii lei

1

2

3

1.

Premiul I - comanda

200,0

2.

Premiul II

150,0

3.

Premiul III

100,0

4.

Expertizarea proiectului

80,0

5.

Organizarea lucrărilor, remunerarea membrilor juriului

50,0

6.

Materiale informative, fotografii, elaborarea cataloagelor, mass-media etc.

30,0

7.

Cheltuieli neprevăzute

20,0

TOTAL

630,0
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
28 decembrie 2006

nr. 1620-d

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal pentru
elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
„Durleşti – şos. Balcani”
În conformitate cu procesul-verbal din 30 octombrie 2006 al
şedinţei de lucru comune a Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, Primăriei şi Consiliului municipal Chişinău privind elaborarea Concepţiei de dezvoltare a municipiului
Chişinău, în temeiul art. 18 (2) lit. e) şi art. 23 (3) din Legea nr. 123XX din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, dispoziţiei
nr. 297-d din 26.04.2005 „Cu privire la desemnarea dlui Vasile Ursu
pentru executarea funcţiei de primar general interimar al municipiului Chişinău”, primarul general interimar al municipiului Chişinău
DISPUNE:
1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea, de la 27 decembrie
2006 până la 27 martie 2007, a Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
„Durleşti – şos. Balcani” şi a planului detaliat de sistematizare a spaţiului locativ social, în comun cu Primăria oraşului Durleşti şi Primăria
comunei Truşeni.
2. Se aprobă Regulamentul şi Caietul de sarcini ale Concursului
municipal (anexa nr. 1).
3. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului municipal (anexa nr. 3) şi componenţa nominală a juriului şi experţilor pentru nominalizarea celui mai

bun proiect.
4. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi), în comun cu
contabilul-şef al Primăriei oraşului Durleşti (dna Larisa Vitiuc) şi contabilul-şef al Primăriei comunei Truşeni (dna Ana Roşioru), va organiza finanţarea Concursului municipal, conform devizului de cheltuieli
(anexa nr. 4).
5. Serviciul relaţii cu publicul (dna Svetlana Frunză) va organiza
mediatizarea Concursului respectiv.
6. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, în
perioada 20 decembrie 2006 – 15 ianuarie 2007, va pune la dispoziţia
participanţilor, materiale pentru concurs (regulamentul, piesele scrise şi desenele).
7. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina directorului interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, arhitect-şef adjunct al municipiului Chişinău, dl Nicon
Zaporojan.
PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

Anexa nr. 1 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1620-d din 28 decembrie 2006

Regulamentul şi caietul de sarcini al Concursului municipal pentru elaborarea
Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Durleşti – şos. Balcani”
I. DISPOZIŢII GENERALE
Perezentul regulament stabileşte modalitatea organizării şi desfăşurării Concursului municipal, prezentării planului urbanistic zonal
de dezvoltare, amenajare şi planificare spaţială a teritoriului „Durleşti
– şos. Balcani”, în baza setului de documente elaborat pentru acest
concurs.
Rezultatul concursului va fi luat în calcul la aprobarea Planului urbanistic general, aflat în stadiu de elaborare.
Terenul propus spre realizarea proiectului respectiv este situat în
partea de nord-vest a oraşului Chişinău (teritoriul oraşului Durleşti
– şos. Balcani), avînd o arie de circa 245 ha – teren privat. Acesta se
prezintă sub o formă radială ce se mărgineşte cu şos. Balcani în partea
de sud, iar în partea de nord cu centura exterioară, la intersecţia drumurilor comerciale transcontinentale şi într-o zonă culturală variată:
coridorul pan – european IX, coridorul Budapesta – Odesa (BOC) şi

coridorul cu interes naţional Giurgiuleşti – Briceni – Cernăuţi – Lvov
– Varşovia – Ţările Baltice.
Terenul reprezintă un relief mediu. Mişcarea preponderentă anuală a vîntului este de la nord-est spre sud-vest. La moment acest teritoriu nu este dotat cu reţele magistral-edilitare.
II. SCOPUL CONCURSULUI
Concursul municipal are menirea de a:
- stabili direcţiile, priorităţile şi reglementările de zonificare
funcţională, amenajare teritorială şi planificare spaţială a teritoriului;
- determina modul de utilizare a terenurilor;
- stabili condiţiile de conformare şi realizare a construcţiilor supraetajate, determinare a amplasării accentelor arhitecturale;
- moderniza şi dezvolta infrastructura (căile de comunicaţii moderne de transport, reţelele inginereşti şi spaţiile subterane);
- asigura estetica privind mediul construit şi mediul natural;
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- stabili concepţia de planificare spaţială, cu dotarea unor elemente noi urbanistice (pieţe publice, zone comerciale, zone administrative, zone de agrement şi sport, zone distractive, parcuri şi amenajări pentru copii, zone de business şi de cercetări ştiinţifice);
- crea un spaţiu orientat spre o concepţie arhitecturală a sectorului Buiucani existent.

b) Planul de situaţie la scara 1:25000;
c) Planul de încadrare în teritoriul municipiului Chişinău la scara
1:10000;
d) Planul de zonificare funcţională la scara 1:2000;
e) Propuneri de planificare spaţială la scara 1:2000;
f) Fragmentele soluţiilor arhitecturale (perspective, panorame,
compoziţii volumetrice, după caz).

III. CONDIŢIILE CONCURSULUI
1. Persoanele care vor dori să ia parte la concurs vor procura invitaţia la preţul de 1500 lei (prin transfer sau în numerar), vor obţine
regulamentul, caietul de sarcini şi completul pieselor scrise şi desenate.
2. În completul pieselor scrise şi desenate se includ:
a) descrierea succintă a terenului propus spre examinare;
b) pentru planul de situaţie – ridicarea topografică la scara
1:25000;
c) pentru planul de încadrare în teritoriu municipiului – ridicarea
topografică la scara 1:10000;
d) pentru planul zonificării teritoriului – ridicarea topografică la
scara 1:2000;
e) pentru planurile de arhitectură spaţială – ridicarea topografică
la scara 1:1000.

V. FORMA PREZENTĂRII ŞI ADRESA ORGANIZATORULUI
CONCURSULUI
1. Toate documentele ilustrative necesare pentru participare la
concurs vor fi prezentate pe planşe cu dimensiunile 600x800 cm şi
dublate pe CD-R.
2. Fiecare document prezentat va avea un indice de referinţă
unic, compus arbitrar de către participanţi din şase cifre arabe. Numărul va fi scris pe fiecare planşă sus, în colţul din dreapta, într-un cadru
de 1,0 cm înălţime şi 3,0 cm lăţime, situat la 1,0 cm de la extremităţile
planşei. Acelaşi număr se înscrie pe un plic alb opac, care va conţine
declaraţiile autorilor, anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual pentru distribuirea sumei premiului.
3. Proiectele executate incomplet nu vor fi admise spre examinare.

3. La dolianţa participanţilor la Concurs, pot solicita de la
I.P.”Urbanproiect” varianta electronică a Concepţiei Planul urbanistic
general al oraşului Chişinău.
IV. PARTICIPANŢII LA CONCURS VOR PREZENTA:
a) Memoriul explicativ de idei şi argumentările în favoarea proiectului, lucrările de know how, propuse întru zonificarea teritoriului,
amenajarea şi planificarea spaţială;

4. Materialele Concursului urmează să fie prezentate către data
de 25 martie 2007, pînă la orele 1700, în sala comitetului strategic din
incinta Primăriei municipiului Chişinău pe adresa juridică: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 83. Relaţii la tel. 20-17-21; 20-17-28.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 2 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1620-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a Comisiei pentru desfăşurarea Concursului municipal
privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului
„Durleşti – şos. Balcani”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Nedelea Veaceslav – primar al oraşului Durleşti
4. Secrieru Mihail – primar al comunei Truşeni
5. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
6. Cuneţchi Tatiana – şef al Direcţiei generale finanţe
7. Vitiuc Larisa – contabil-şef al oraşului Durleşti
8. Roşioru Ana – contabil-şef al comunei Truşeni
9. Roşca Vasile – preşedintele Comisiei buget a oraşului Durleşti
10. Vîrlan Ala – preşedintele Comisiei buget a comunei Truşeni
11. Boldesco Alexandru – inginer-şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
12. Cazacu Pavel – director al I.P. “Chişinăuproiect”
13. Povar Iurie – director al I.N.C.P. “Urbanproiect”

14. Ciumac Eugenia – şef al Direcţiei analiză contabilă şi evidenţă
economică
15. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
16. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
17. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
18. Vîsoţchi Grigore – architect emerit din Republica Moldova
19. Banicov Alexandru – şef al Agenţiei de Stat Relaţii Funciare şi
Cadastru
20. Ivaşenco Ghenadii – Director Executiv Centrului Naţional
pentru aşezările urbane
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 3 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1620-d din 28 decembrie 2006

Componenţa nominală a juriului pentru nominalizarea celui mai bun proiect, prezentat la Concursul municipal privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic
zonal de dezvoltare a teritoriului „Durleşti – şos. Balcani”
1. Ursu Vasile – primar general interimar al municipiului Chişinău
2. Şveţ Petru – viceprimar interimar al municipiului Chişinău
3. Nedelea Veaceslav – primar al oraşului Durleşti
4. Secrieru Mihail – primar al comunei Truşeni
5. Zaporojan Nicon – director general interimar, arhitect-şef interimar, al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
6. Izbîndă Anatol – director adjunct al Agenţiei Construcţii şi
Dezvoltare a Teritoriului
7. Careţchi Mihai – architect-şef al I.P. “Chişinăuproiect”
8. Bogaciov Vladimir – architect-şef al I.N.C.P. “Urbanproiect”
9. Apostolov Igor – vicepreşedinte al Uniunii Arhitecţilor din Republica Moldova, architect-şef al Institutului “Ruralproiect”
10. Eremciuc Vasilie – preşedintele Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
11. Eremciuc Mihai – academician

12. Şoihet Semion – architect emerit din Republica Moldova
13. Crăciun Nicolae – vicedirector al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
14. Caba Pavel – consilier municipal
15. Severovan Mihai – consilier independent
16. Smirnov Eduart – preşedintele Comisiei pentru construcţii,
arhitectură şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău
17. Popa Svetlana – consilier municipal
18. Gordeev Anatol – architect emerit din Republica Moldova
19. Gatmaniuc Sergiu – specialist principal la Direcţia generală
arhitectură, urbanism şi relaţii funciare – secretar al Concursului
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 4 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1620-d din 28 decembrie 2006

Devizul de cheltuieli privind desfăşurarea Concursului municipal privind elaborarea Concepţiei „Planul urbanistic zonal de dezvoltare a teritoriului „Durleşti – şos.
Balcani”
Nr.
d/o

Specificare

Costul, mii lei

1

2

3

1.

Premiul I - comanda

200,0

2.

Premiul II

150,0

3.

Premiul III

100,0

4.

Expertizarea proiectului

80,0

5.

Organizarea lucrărilor, remunerarea membrilor juriului

50,0

6.

Materiale informative, fotografii, elaborarea cataloagelor, mass-media etc.

30,0

7.

Cheltuieli neprevăzute

20,0

TOTAL

630,0

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
29 decembrie 2006

nr. 1634-d

Cu privire la desfăşurarea Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei amplasării monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău
cu evaluarea primei tranşe
În conformitate cu indicaţia Guvernului Republicii Moldova
nr.0918-1794 din 18.12.2006 privind elaborarea programului de amplasare a monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău,
concluziile şedinţei de lucru comune a Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului Republicii Moldova şi Direcţiei generale arhitectură,
urbanism şi relaţii funciare din 15.11.2006, reieşind din necesitatea
identificării concepţiei amplasării monumentelor în zona centrală a
municipiului Chişinău, în temeiul art. 18 (2) lit. e) şi art. 23 (3) din Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”,
dispoziţiei nr. 297-d din 26.04.2005 „Cu privire la desemnarea dlui
Vasile Ursu pentru executarea funcţiei de primar general interimar al
municipiului Chişinău”, primarul general interimar al municipiului
Chişinău DISPUNE:

mei tranşe de amplasare a compoziţiei sculpturale pe axa obiectivelor administrative şi statale a Preşedenţiei şi Parlamentului Republicii
Moldova.

1. Se acceptă organizarea şi desfăşurarea, de la 27.12.2006 până
la 20.03.2007, a Concursul municipal pentru elaborarea Concepţiei
amplasării monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău,
în limitele teritoriului indicat în anexele nr.1 şi nr. 2 cu evaluarea pri-

5. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-l
asum.
PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

2. Se aprobă programul şi componenţa juriului pentru organizarea concursului sus-menţionat (anexele nr. 3 şi nr.4).
3. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi) va organiza
finanţarea Concursului în cauză, conform devizului anexat (anexa
nr.5).
4. Serviciul relaţii cu publicul (dna Svetlana Frunză) va reflecta în
mass-media mersul desfăşurării concursului municipal.

Anexa nr. 3 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1634-d din 29.12.2006

Programul
Concursului municipal pentru elaborarea concepţiei amplasării monumentelor în
zona centrală a municipiului Chişinău
I. DISPOZIŢII GENERALE
Concepţia amplasării monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău urmează să determine posibilităţile urbanistice de
amplasare a monumentelor şi compoziţiilor sculpturale pe teritoriile
aferente clădirilor de importanţă statală situate în partea centrală istorică a municipiului Chişinău.
În această ordine de idei, se propune studierea patrimoniului istorico-arhitectural-cultural cuprins între străzile A.Puşkin – Columna
– Serghei Lazo – 31 August 1989, cu soluţii concrete de amplasare a
monumentelor şi compoziţiilor sculpturale.
Compoziţia sculpturală dedicată onorării steagului ţării va fi amplasată pe axa clădirii Parlamentului Republicii Moldova, cu crearea
unui ansamblu urbanistic unic în complex cu aleele pietonale. De
prevăzut posibilitatea aflării serviciului gărzii de onoare (2 ostaşi) cu
propuneri de amenajare complexă a teritoriului scuarului existent din
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi str. Maria Cebotari.
La elaborarea propunerilor se vor lua în considerare cele mai
bune tradiţii arhitectural-artistice, ţinându-se cont de situaţia urbanistică stabilită.
Concursul se va desfăşura sub patronajul Preşedinţiei Republicii
Moldova, Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Asociaţiei
Arhitecţilor din Republica Moldova, Uniunii Arhitecţilor din Republica
Moldova şi primarului general interimar al municipiului Chişinău, dl

Vasile Ursu. Partea organizatorică a Concursului va fi dirijată de către
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare şi Direcţia
cultură ale Consiliului municipal Chişinău.
II. DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE PENTRU A
PARTICIPA LA CONCURS:
– Planul de situaţie (scara 1:2000) propunere;
– Planul de încadrare în teritoriu, pentru amplasamentele concrete (scara 1: 500) - propunere;
– Planul detaliat (scara 1:10);
– Modelul compoziţiei sculpturale (scara 1:10);
– Memoriul şi argumentarea soluţiilor adoptate.
III. CONDIŢIILE CONCURSULUI
3.1. Toate materialele ilustrative, prevăzute în programul Concursului, vor fi prezentate sub deviza echipei de autori (autorului), pe
planşe cu dimensiunile 600x800 mm.
3.2. Fiecare document prezentat va avea ca semn unic de identificare un indice de referinţă, conceput arbitrar de către participant
(participanţi), din şase cifre arabe. Numărul ales se va scrie pe fiecare
planşă – sus, în colţul din dreapta, într-un cadru de 1,0 cm înălţime
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şi 3,0 cm lăţime, situat la 1,0 cm de la extremităţile planşei. Acelaşi
număr se înscrie pe un plic alb opac, care va conţine declaraţiile autorilor (autorului), anexa cu numele colaboratorilor, raportul procentual
pentru distribuirea sumei premiului.

Materialele concursului urmează a fi prezentate către data de
23.02.2007, până la orele 1700, în sala rotundă a Primăriei municipiului Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etajul II (informaţii la tel.
24.20.47; 21.12.46).

3.3. Proiectele executate incomplet nu vor fi admise spre examinare.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 4 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1634-d din 29.12.2006

Componenţa juriului Concursului municipal pentru elaborarea
Concepţiei amplasării monumentelor în zona centrală a municipiului Chişinău
Preşedintele juriului:
Ursu Vasile - primar general interimar al municipiului Chişinău
Vicepreşedintele juriului:
Izbîndă Anatol - prim-vicedirector general al Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
Membrii juriului:
Zaporojan Nicon - director interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Povar Iurie - director al I.N.C.P. „Urbanproiect”
Colesnic Iurie - scriitor, doctor honoris causa
Gorceac Leonid - şef interimar al Direcţiei cultură
Şlopac Eleonora - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, doctor habilitat
Rurac Anatol - preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Postică Elena - doctor în istorie
Apostol Igor - arhitect – şef, Institutul „Ruralproiect”
Careţki Mihai - arhitect – şef, Institutul „Chişinăuproiect”
Zbârnea Tudor - pictor, director al Muzeului de Arte Plastice

Grebenşcikov Victor - consilier municipal
Bosenco Grigore - arhitect-academician
Canaşin Iurii - academician-sculptor
Dubrovin Boris - om emerit
Eremciuc Vasile - preşedintele Asociaţiei Arhitecţilor din Republica Moldova
Eremciuc Mihai - arhitect, academician
Ţurcan Alexei - şef al secţiei construcţii în centrul istoric şi în zone
protejate a Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Secretarul juriului:
Gatmaniuc Sergiu - arhitect, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
Notă : Membrii juriului, secretarul responsabil şi experţii nu au dreptul de a participa la concurs, de a divulga informaţia despre lucrările juriului şi experţilor, precum şi de a participa ca membri ai colectivului de
autori la elaborarea ulterioară a documentaţiei de proiect.
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 5 la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.1634-d din 29.12.2006

Devizul de cheltuieli privind desfăşurarea
Concursului municipal pentru elaborarea Concepţiei amplasării monumentelor în
zona centrală a municipiului Chişinău
Nr.
d/o

Denumirea lucrărilor

Costul (mii lei)

1.

Premiul I - comanda

75,0

2.

Premiul II

45,0

3.

Premiul III

25,0

TOTAL

145,0

Confecţionarea materialelor informative (fotografii, elaborarea cataloagelor, mass-media etc) pentru
mediatizare şi consultare cu cetăţenii şi expertizarea proiectului

20,0

TOTAL

165,0 mii lei

4.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
26 decembrie 2006

nr. 62/4

Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău şi operarea unor
modificări în planurile de finanţare ale executorilor de buget pe anul 2006
Având în vedere prevederile Legii nr.391-XVI din 08.12.2006, pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006,
nr.291-XVI din 16.11.2005, demersurile executorilor de buget privind
alocarea de mijloace financiare suplimentare şi operarea unor modificări în devizele de cheltuieli aprobate pe anul 2006, în temeiul
art.27(2), 27(3) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele
publice locale”, art.18 (2), lit.h) şi art.23 (4) din Legea nr.123-XV din
18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal
Chişinău DECIDE:
1. Se rectifică bugetul municipal Chişinău la partea de venituri şi
de cheltuieli cu suma de 148652,9 mii lei din contul transferurilor
primite din bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor cu
destinaţie specială, conform anexei nr. l la prezenta decizie.
2. Se operează unele modificări în anexa nr.l la decizia Consiliului
municipal Chişinău nr.40/1 din 20.01.2006 „Cu privire la stabilirea bugetului municipiului Chişinău şi aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2006” conform anexei nr.2 la prezenta decizie.
3. Se aprobă distribuirea alocaţiilor aprobate în bugetul municipal Chişinău pe anul 2006 pentru transferurile care urmează
a fi efectuate către bugetul de stat în fondul de susţinere financiară a teritoriilor în sumă de 50000.0 mii lei, lăsate la dispoziţia Consiliului municipal Chişinău, în scopul finanţării măsurilor preconizate
în programul social-economic de dezvoltare a oraşului Chişinău pe
anul 2006 în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.44/12 din
13.04.2006, conform anexei nr.3 la prezentat decizie.
4. Se rectifică partea de venituri a bugetului municipal Chişinău
pe anul 2006 pe tipuri de impozite şi plăţi în sumă de 28537,1 mii lei,
conform anexei nr.4 la prezenta decizie.
5. Se rectifică partea de cheltuieli a bugetului municipal Chişinău
pe anul 2006 cu suma de 32002,1 mii lei, inclusiv din contul veniturilor suplimentare obţinute din operaţiunile cu capital - 2302,0 mii lei,
alocaţiilor anilor precedenţi restituite de către executorii de buget în
anul 2006 şi atribuite la grupa principală „Creditarea netă” - 1163,0 mii
lei, conform anexei nr.5 la prezenta decizie.
6. Se operează modificările respective în planurile de finanţare ale
executorilor de buget aprobate (rectificate) pe anul 2006, conform
anexei nr.6 la prezenta decizie.
7. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor prevăzute conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.53/2-1 din 20.07.2006 pentru
procurarea echipamentului organelor de poliţie municipală şi
nevalorificate conform situaţiei la 01.12.2006 în sumă de 799,8 mii lei
în scopul achitării datoriilor creditoare şi cheltuielilor efective până la
finele anului 2006, conform anexei nr.7 la prezenta decizie.
8. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor prevăzute conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.46/3 din 18.05.2006 „Cu privire la organizarea întremării şi odihnei elevilor în perioada de vară a

anului 2006” şi neutilizate de către unii executori de buget, potrivit
situaţiei de la 01.10.2006, în sumă de 133,9 mii lei, în scopul achitării
cheltuielilor unor instituţii de învăţământ municipale legate de organizarea odihnei de vară, conform anexei nr. 8 la prezenta decizie.
9. Se aprobă repartizarea mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat în anul 2006 pentru cheltuielile legate de majorarea tarifelor pentru gaze şi energie termică, pornind de la prevederile Legii
Republicii Moldova nr.252-XVI din 26.07.2006 pentru modificarea
şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.291-XVI din
16.11.2005 conform anexei nr.9 la prezenta decizie.
10. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor prevăzute conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.45/3-6 din 20.07.2006 „Cu privire la repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru
cheltuielile legate de majorarea salariilor angajaţilor din instituţiile
finanţate de la bugetul municipal şi bugetele unităţilor administrativ- teritoriale din componenţa municipiului Chişinău pe anul 2006”,
conform anexei nr. 10 la prezenta decizie.
11.Se aprobă utilizarea mijloacelor financiare restituite în sumă
de 6006,0 mii lei la contul bugetului municipal de către Banca municipală „Chişinău” S.A. în baza hotărârii Adunării generale a acţionarilor Băncii municipale „Chişinău” S.A. nr. 14 din 05.12.2006 şi atribuite,
conform clasificaţiei bugetare în buget la capitolul „Creditarea netă”
în scopul achitării avansului în mărime de 30 la sută din suma contractului de achiziţionare a tehnicii specializate pentru reparaţia drumurilor nr.5 din 25.10.2006, încheiat între Primăria municipiului Chişinău
şi firma” Wirtgen Internaţional GmbH” în temeiul deciziei Consiliului
municipal Chişinău nr.50/8 din 29.06.2006 „Cu privire la procurarea
unor unităţi de tehnică specializată pentru reparaţia drumurilor”.
12. Se împuterniceşte viceprimarul, dl Petru Şveţ, de a opera modificările respective în planurile de finanţare ale executorilor de buget
pe anul 2006 referitor la închiderea cheltuielilor legate de executarea
titlurilor executorii în sumă de 2737,1 mii lei din contul veniturilor suplimentare care vor fi încasate până la finele anului 2006.
13.Se rectifică devizele de venituri şi de cheltuieli privind mijloacele speciale ale instituţiilor publice pe anul 2006, conform anexelor
nr.11-38.
14. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi) va
opera modificările de rigoare în bugetul municipal Chişinău pe anul
2006, pornind de la prevederile prezentei decizii.
15. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Petru Şveţ, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 6 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 62/4 din 26 decembrie 2006

MODIFICĂRILE ce se operează în planurile de finanţare ale executorilor de buget
aprobate (rectificate) pe anul 2006
Nr.
d/o

Denumirea instituţiei, destinaţia cheltuielilor

Modificările (majorarea +,
micşorarea -)

1

2

3

Micşorarea cheltuielilor aprobate (rectificate) pe anul 2006 - total
1.1

Centrul de zi şi activităţi „Start”, cheltuielile ce ţin de activitatea şi întreţinerea centrului

- 148,4

1.2

Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, cheltuielile ce ţin de activitatea şi întreţinerea centrului

-96,3

1.3

Primăria municipiului Chişinău, - pentru cheltuielile legate de întreţinerea gărzilor populare
- 200,0

1.4
1.5

Ziarul Municipal „Capitala” („Stoliţa”), reducerea finanţării curente inclusiv: - conform actului de
control financiar - 116,8 mii lei

- 500,0

Teatrul municipal „C улицы Роз”, reducerea finanţării curente conform actului de control financiar
-53,0

1.6

Pretura sectorului Ciocana, reducerea finanţării cheltuielilor ce ţin de desfăşurarea concursului
pentru elaborarea proiectului Compoziţiei sculpturale „Voievodul Mircea cel Bătrân” (redistribuirea soldului mijloacelor disponibile ale bugetului municipal Chişinău, conform situaţiei de la
01.01.2006)

-33,1

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, cheltuielile legate de plata indemnizaţiilor copiilor aflaţi sub tutelă

- 325,0

Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, cheltuielile ce ţin de întreţinerea
curentă a direcţiei

-20,0

1.9

Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, cheltuielile pentru deplasări de serviciu

-54,5

1.10

Primăria municipiului Chişinău, cheltuielile ce ţin de implementarea sistemului informaţional

-47,7

1.11

Transferurile în bugetul de stat în fondul de susţinere financiară a teritoriilor

-21,7

1.12

întreprinderea municipală „Antena-C”, reducerea finanţării curente

- 140,0

1.13

Direcţia construcţii capitale, cheltuielile pentru reparaţia capitală a instituţiilor medico-sanitare
publice

- 1071,0

Total micşorarea alocaţiilor

- 2710,7

1.7
1.8

II
2.1
2.2
2.3

Redistribuirea alocaţiilor bugetare executorilor de buget
inclusiv: Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copiilor (Centrele pentru minori) pentru
reparaţia capitală a Centrelor pentru minori (achitarea lucrărilor îndeplinite)

325,0

Direcţia generală asistenţă socială, pentru cheltuielile de întreţinere a personalului de deservire a
sediului, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 47/8 din 08.06.2006

11,4

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare pentru cheltuielile ce ţin de întreţinerea
personalului de deservire a sediului

3,3
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2.4

Direcţia generală asistenţă socială pentru cheltuielile ce ţin de concedierea angajaţilor în legătură cu aprobarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 50/4-2 din 04.07.2006 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului şi organigramei Direcţiei generale asistenţă socială şi subdiviziunilor
ei”

52,5

Primăria municipiului Chişinău, pentru cheltuielile legate de executarea deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 47/8 din 08.06.2006

551,3

Pentru cheltuielile ce ţin de executarea titlurilor executorii parvenite spre executare pe parcursul
anului 2006

284,5

2.7

Regimentul de patrulă şi santinelă „Scut” pentru cheltuielile de procurare a unui calu de cavalerie

30,2

2.8

Subdiviziunile poliţiei municipale, pentru cheltuielile ce ţin de achitarea salariului colaboratorilor
pe luna noiembrie 2006- total

1119,9

inclusiv: Comisariatul general de poliţie

343,0

Comisariatul de poliţie a sectorului Centru

74,4

Comisariatul de poliţie a sectorului Ciocana

19,1

Comisariatul de poliţie a sectorului Râşcani

75,3

Comisariatul de poliţie a sectorului Botanica

123,0

Comisariatul de poliţie a sectorului Buiucani

65,6

Regimentul de patrulă „Scut”

419,5

Direcţia sănătăţii (organele administrative)pentru cheltuielile ce ţin de întreţinerea curentă a
instituţiei

7,0

Şcoala specializată pentru copii şi tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „Delfin” - total

261,4

2.5
2.6

2.9
2.10

dintre care:

2.11

- pentru cheltuielile legate de participarea la Campionatul Europei de polo pe apă în oraşul Sofia
(Bulgaria)

91,4

- pentru cheltuielile de organizare a odihnei de vară a elevilor

170,0

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport pentru cheltuielile legate de desfăşurarea măsurilor
sportive ale şcolii polo pe apă nr.4

64,2

Total majorarea alocaţiilor

2710,7

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
19 decembrie 2006

nr. 61/13-3

Cu privire la transmiterea blocuhli locativ nr. 18/3 din str.Petru Zadnipru din
gestiunea economică a Î.M. „Star Bait Company” S.R.L. în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.54/385 COOP
Având în vedere demersul înaintat de Î.M. „Star Bait Company”,
înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.06113/1271 din 21.02.2006 şi nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare nr.338/06 din 22.08.2006, în temeiul art.22
(1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.l324-XII din 10.03.1993
(cu modificările operate prin Legea nr.230-XV din 01.07.2004), art.18
(2) lit.(x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.l23-XV
din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

(S.A. „Apă-Canal Chişinău”, întreprinderea de Stat „Infocom”, Regia
„Autosalubritate”, S.A. „Reţelele electrice municipiul Chişinău”,
S.R.L. „Chişinău-Gaz”, S.A. „Termocom”) vor încheia, în termen de
o lună, contracte bilaterale privind prestarea serviciilor comunale şi
lichidarea, la necesitate, a consecinţelor avariilor în fondul locativ
proprietate privată.

1. Se transmite blocul locativ nr.18/3, cu 25 apartamente, din str.
Petru Zadnipru, din gestiunea economică a Î.M. „Star Bait Company”
S.R.L. în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe
privatizate nr.54/385 COOP. în baza Actului de predare-primire a fondului locativ.

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

3. Oficiul Cadastral Chişinău va introduce modificările respective
în dosarul de inventariere tehnică al blocului locativ menţionat.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Victor ODOBESCU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. După încheierea procedurii de transmitere a blocului locativ
respectiv, conducătorii întreprinderilor prestatoare de servicii

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
17 octombrie 2006

nr. 59/19-2

Cu privire la prelungirea contractului de locaţiune a unei încăperi din incinta Dispensarului dermatovenerologic municipal din str. Ismail, 47 lit. B
(parter) dnei Carolina Cojocaru
Având în vedere cererea depusă de către dna Carolina Cojocaru,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. C- 1
937/06 la 01.03.2006, şi nota informativă prezentată de către Direcţia
generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/1 1 din 26.09.2003,
în temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2)
lit. x), art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV
din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările
şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 14/4-20
din 03.04.2003 «Cu privire la darea în arendă a unei încăperi
din incinta Dispensarului dermatovenerologic municipal din str.
Ismail, 47 lit. B (parter) dnei Carolina Cojocaru».
2. Se prelungeşte, până la 23.04.2009, fără drept de privatizare,
contractul de locaţiune, încheiat cu dna Carolina Cojocaru privind
încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 5,0
mp din incinta Dispensarului dermatovenerologic municipal din str.

Ismail, 47 lit. B (parter), pentru prestarea serviciilor de copiere şi fotografie.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va opera modificările necesare în contractul de arendare nr. 3/03/034
din 24.04.2003, conform noilor condiţii contractuale.
4. Direcţia generală economie, reforme si relaţii patrimoniale şi Direcţia sănătăţii va asigura executarea prevederilor prezentei
decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Grigore MÎRA
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/7-1

Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi din bd.Traian, 9 lit.A
(subsol) dnei Lucia Volneina
Având în vedere cererea depusă de către dna Lucia Volneina, înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.V-3258/06
la 05.04.2006, şi informaţia prezentată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie
decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11 din 26.09.2003, în temeiul art.875
din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23
(4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi completările ulterioare),
Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

prezenţei decizii.
3. Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
4. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale
va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
5. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se dau în locaţiune, pe un termen de trei ani, dnei Lucia Volneina încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de
8,5 mp din bd.Traian, 9 lit.A (subsol), pentru necesităţi gospodăreşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

2. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va
întocmi contractul de locaţiune a încăperilor specificate în pct.l al

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/4

Cu privire la transmiterea imobilului din str. I. Botezătorul, 17 din gestiunea
economică a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău în gestiunea economică a Direcţiei educaţie, tineret
şi sport a sectorului Râşcani
Având în vedere demersul şi nota informativă a Direcţiei generale
educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău vizând necesitatea transmiterii edificiului şcolii nr. 15 (str. I. Botezătorul, 17) din
gestiunea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport din municipiul
Chişinău în. gestiunea Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea Republicii Moldova nr.
532-XIV din 16.07.99 „Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, art. 18 alin. (2) lit. x) şi art. 23 alin. (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se transmite edificiul şcolii nr. 15, situat pe strada I. Botezătorul, 17 din gestiunea economică a Direcţiei generale educaţie, tineret
şi sport a Consiliului municipal Chişinău în gestiunea economică a
Direcţiei educaţie, tineret şi sport a sectorului Râşcani.
2. Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău (dna Tatiana Tverdohleb) va constitui comisia re-

spectivă şi va efectua predarea-primirea imobilului menţionat, în
termen de o lună de la data semnării prezentei decizii.
3. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău (dl Grigore Mîra) va efectua
modificările necesare în dosarul cadastral al imobilului nominalizat.
4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău, dl Petru Şveţ,
va constitui comisia de verificare a eficienţii arenzii, reziliere a contractelor cu arendă neeficientă, folosirii imobilelor grădiniţelor libere
după destinaţie şi va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
19 decembrie 2006

nr. 61/13-1

Cu privire la transmiterea blocului locativ nr.3, str.Ştefan Neaga, din gestiunea economică a întreprinderii Municipale „Regia transport electric”
în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate
nr.55/70 COOP
Având în vedere demersul întreprinderii Municipale „Regia
transport electric”, coordonat cu Asociaţia proprietarilor de locuinţe
privatizate nr.55/70 COOP, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.05-113/8275 din 18.10.2006, nota informativă
a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare nr. 2012/06 din
27.10.2006, în temeiul art.22 (1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.!324-XII din 10.03.1993 (cu modificările operate prin Legea
nr.230-XV din 01.07.2004), subpunctului 2.3. din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor ele stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe
şi altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr.688 din 09.10.1995, art.18 (2) lit.(x), art.23 (4) şi art.84 (2) din Legea
Republicii Moldova nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2. După încheierea procedurii de transmitere a blocului
locativ respectiv, conducătorii întreprinderilor prestatoare de
servicii (S.A. „Apă-Canal! Chişinău”, Î.M. „Infocom”, Î.M. Regia „Autosalubritate”, Î.C.S. „RE Chişinău” S.A., S.R.L. „Chişinău-Gaz”, S.A. „Termocom”) vor încheia, în termen de o lună, contracte bilaterale privind
prestarea serviciilor comunale şi lichidarea, la necesitate, a consecinţelor avariilor în fondul locativ proprietate privată.

1. Se transmite blocul locativ nr.3, cu 104 apartamente, din str.
Ştefan Neaga, din gestiunea economică a întreprinderii Municipale
„Regia transport electric” in gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.55/70 COOP, în baza actului de
transmitere-primire a fondului locativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Victor ODOBESCU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău va introduce modificările
respective în dosarul de inventariere tehnică al blocului locativ menţionat.
4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
19 decembrie 2006

nr. 61/13-2

Cu privire la transmiterea blocului1 locativ nr.88/2, str.Petricani, din gestiunea economică a Direcţiei generale logistică, administrare şi dezvoltare a
Ministerului Afacerilor Interne în gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.52/466 COOP
Având în vedere demersul Direcţiei generale logistică, administrare ţi dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne, coordonat cu Asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate nr.52/466 COOP, înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr.05-116/3319
din 27.04.2006, nota informativă a Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare nr.852/06 din 04.07.2006, în temeiul art.22 (1) din
Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XlI din 10.03.1993 (cu
modificările operate prin Legea nr.230-XV din 01.07.1004). subpunctului 2.3. din Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor,
clădirilor. edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1995, art.18 (2)
lit.(x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.!23-XV din
18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal

Chişinău DECIDE:
1. Se transmite blocul locativ nr.88/2, cu 30 apartamente, din str.
Petricani, din gestiunea economică a Direcţiei generale logistică,
administrare şi dezvoltare a Ministerului Afacerilor Interne în
gestiunea economică a Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.52/466 COOP, în baza Actului de predare-primire a fondului
locativ.
2. După încheierea procedurii de transmitere a blocului
locativ respecţiv conducătorii întreprinderilor prestatoare de
servicii (S.A. „Apă-Canal Chişinău”, întreprinderea de Stat „Infocom”,
Regia „Autosalubritate”, S.A. „Reţelele Electrice Chişinău”, S.R.L.
„Chişinău-Gaz”. S..A „Termocom”) vor încheia, în termen de o lună,
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contracte bilaterale privind prestarea serviciilor comunale şi lichidarea, la necesitate, a consecinţelor avariilor în fondul locativ proprietate privată.

4. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Victor ODOBESCU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

3. Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău va introduce modificările
respective în dosarul de inventariere tehnică al blocului locativ menţionat.

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
19 decembrie 2006

nr. 61/15

Сu privire la darea în folosinţă prin contract de comodat a unor încăperi
din str. Cojocarilor, 9 lit. A, Ai, A2, As, V, Vi, G, D (clădiri separate)
Societăţii Invalizilor din Republica Moldova
Având în vedere demersul depus de către Societatea Invalizilor
din Republica Moldova înregistrat în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr 03-120/7483c la 19.09.2006 şi informaţia prezentată
de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale,
în conformitate cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor
şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.4/11
din 26.09.2003, în temeiul art.859 din Codul civil al Republicii Moldova, art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.l23-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu
modificările şi completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău
DECIDE:

2. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
va întocmi contractul de arendă funciară a terenului din str. Cojocarilor, 9.
3. Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:
3.1. Va întocmi contractul de comodat al încăperilor specificate în
pct.l al prezentei decizii.
3.2. Va asigura executarea prezentei decizii.
4. Viceprimarul, dl Petru Şveţ, va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Victor ODOBESCU

1. Se dau în folosinţă, prin contract de comodat, fără drept de privatizare, pe un termen de zece ani, Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova încăperile cu altă destinaţie decât cea locativă
cu suprafaţa de 894,8 mp din str. Cojocarilor, 9 lit. A, A1, A2, A3,
V, V1, G, D (clădiri separate), pentru amplasarea sediului şi a
structurilor formate de Societate.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
26 decembrie 2006

nr. 62/15

Cu privire la finalizarea lucrărilor de pregătire a gospodăriei municipale
pentru funcţionare în perioada rece 2006-2007
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr.1008 din 01.09.2006 “Cu privire la executarea Hotărârii Guvernului
nr. 551 din 19 mai 2006 “Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnăiarnă 2006-2007”, deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.48/13 din
15.06.2006 „Cu privire la bilanţul activităţii gospodăriei municipale în
sezonul rece 2005-2006 şi Ia sarcinile privind pregătirile către sezonul
rece 2006-2007”, în temeiul art.18 alin. 2 lit. k) şi art. 23 (4) din Legea
Republicii Moldova nr. 123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia
publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1. Se ia act de informaţia prezentată de către dl Mihail Solcan, director al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare, privind finalizarea lucrărilor de pregătire a gospodăriei municipale către sezonul rece 2006-2007 şi asigurarea aprovizionării neîntrerupte
a consumatorilor cu energie termică, energie electrică, gaze naturale
şi apă.
2. Comisia municipală pentru coordonarea şi controlul îndeplinirii acţiunilor primordiale de pregătire a gospodăriei municipale pen-
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tru perioada rece 2006- 2007 va continua activitatea sa, soluţionând
operativ şi eficient problemele ce vor apărea în faza finală de executare a lucrărilor.
3. Direcţia generală finanţe va aloca resurse financiare Direcţiei
generale locativ-comunale şi amenajare, după cum urmează:
a) pentru procurarea materialului antiderapant (nisip, sare) - 200
mii lei;
b) pentru reparaţia ascensoarelor în blocurile locative din
bd.Moscova, 26 şi str. Alba-Iulia, 188/1 - 52 mii lei;
c) pentru reparaţia sediilor celor 5 întreprinderi municipale pentru servicii locative şi al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare - 1500 mii lei.

informaţii privind mersul pregătirii gospodăriei municipale pentru
perioada rece 2006- 2007 şi nivelul de achitare a serviciilor prestate
(încălzire, apă rece şi caldă, energie electrică, gaze naturale, deservirea blocului şi alte servicii).
5. Viceprimarul de ramură va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

4. Direcţia relaţii cu publicul va difuza periodic în mass-media

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
26 decembrie 2006

nr. 62/8

Cu privire la aprobarea listelor persoanelor intern deplasate din raioanele
de est ale Republicii Moldova care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor
locative
Avînd în vedere procesul-verbal nr. l din 05.10.2006 al Comisiei
municipale pentru problemele persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, demersul Mişcării Refugiaţilor
Transnistreni nr.102 din 19 iunie 2006, cererile prezentate de către
persoanele intern deplasate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.658 din 21.10.1993 „Privind asigurarea cu spaţiu locativ a cetăţenilor forţaţi să părăsească locul de
trai din raioanele de est ale Republicii Moldova”, Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr.1410 din 20.12.2004 „Cu privire la aprobarea
planului de acţiuni privind asigurarea cu spaţiu locativ a persoanelor
intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova”, luînd în
consideraţie Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 20.12.2004 şi 27.05.2005, pct.36, Regulamentul cu privire la
modul de acordare a încăperilor de locuit, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.405 din 25.11.1987, art.37 din Codul cu privire la locuinţe al Republicii Moldova, în temeiul art.18 (2) lit.x), art.84 (2) şi art.23
(4) din Legea Republicii Moldova nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind

administraţia publică locală”, Consiliul Municipal Chişinău DECIDE:
1. Se aprobă listele persoanelor intern deplasate din raioanele de
est ale Republicii Moldova care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative.
2. Ziarele municipale “Capitala” (“Столица”) vor publica listele
aprobate prin prezenta decizie.
3. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Veaceslav Iordan, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Andrei COJOCARU
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 62/8 din 26 decembrie 2006

LISTA
Persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, luate la
evidenţă pentru a fi asigurate cu spaţiu locativ conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 21.10.1993 (rîndul general)
1. PlotnicovAnatolie
2. Cojuhari Sergiu
3. BudeiValerii
4. Popov Elena
5. Cucereavîi Ion
6. Barcari Sergiu
7. Deordiev Mihail
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8. Tudoreanu Ion
9. Apostol Victor
10. Zaharov NicoIae
11. Chiriţa Valeriu
12. Peciul Iurie
13. Turturica lurie
14. Obadă Iurie
15. Frunze Sergiu
16. Gorobeţ Oleg
17. Gîrlea Andrei
18. Sapojnic Anatolie
19. Bovar Valeriu
20. Alexeev (Aidînov) Natalia
21. Baciu (Topciu) Angela
22. Batrîncea Serghei
23. Vartic Vasile
24. Nicolaev Oleg
25. Luchian Constantin
26.Tuntulescu Victor
27. Ipatii Petru
28. Vîlcu Mihai
29. Bacioi Vasile
30. Cojocaru Ion
31. Sandul Iurie
32. Şcerba Alexandru
33. Peciul Tudor
34. Savin Igor
35. Stengaci Ghenadie
36. Hranovschi Nicolae
37. Peciul Vitalie
38. Pleşca (Dohocher) Eugenia
39. Alexeev Alexei
40. Ţăran Ion
41. Vasiliţa lulia
42. Ababii Gheorghe
43. Manic Olga
44. Muntean Anatolie
45. Cerlat Angela
46. Ţurcan Ion
47. Gaiduc Dumitru
48. Fiodorov Sergiu
49. Lopatiuc Natalia
50. Vidra Iurie
51. Lopata Liomid
52. Melnic Victor
53. Pascari Valentin
54. Coropat Oleg
55. Luţa Sergiu
56. Fedco Anatolie
57. Ciochină Dumitru
58. Bulbuc Alexei
59. Popov Vitalie
60. Ghirea Andrei
61. Coropat Liliana
62. Ieşeanu Anatolie
63. Racu Simion
64. Griţco Iurie
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65. Munteanu Petru
66. Bogdan Iurie
67. Rusu Andrei
68. Burlac Andrei
69. Mîrca Constantin
70. Verebcean Tatiana
71. Bogdan Andrei

MOTIV POLITIC
72. Guţan Tatiana
73. Habulea Valeriu
74. Cotrobăi Vasile
75. Dvoreţcaia Măria
76. Arseniev Alexandru
77. Para Vasile
78. Stratan Vitalie
79. Nacu Ilie
80. Coropat Alecu
81. Marian Vădim
82. Huţu Nicolai
83. Dabija Aurelia
84. Dodon Dumitru
85. Gorceag Elena
86. Frînea Elena
87. Sîrbu Alexandru
88. Puşcaş Ecaterina
89. Bragarenco Efrosinia
90. Armencea Valentina
91. Mironov lon
92. Lencâuţan Andrei
93. Rojco Vladimir
94. Tuntulescu Tamara
95. Dînga Vera
96. Boleac Angela
97. Cărăuş Zinaida
98. Cuciuc Iurie
99. Berzan Petru
100. Roman Angela
101. Roman Tatiana
102. Nour Nina
103. Globa Angela
104. Bivol Ana
105. Nicolaev Mariana
106. Şpedt Alexandra
107. Vareaghin Anatolie
108. Coadă Aurelia
109. Tăbăcaru Sergiu
110. Stahurschi Vasile
111. Cecan-Caraian Tamara
112. Vizir Victoria
113. Fedco Valeriu
114. Guţuleac Leonid
115. Racu Tudor
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 2 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 62/8 din 26 decembrie 2006

LISTA
Persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, luate la
evidenţă pentru a fi asigurate cu spaţiu locativ conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 21.10.1993 (familii cu mulţi copii)
1. Curcubet Alexei
2. Luniov Valeriu
3. Ceapa Anatolie
4. Carpov Sergiu
5. Morozova Svetlana
6. Bernevec Grigore
7. Chetruş Vasile
8. Muntean Sergiu
9. Melnic Valeriu
10. Sclifos Zaharia

LISTA
Persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, luate la
evidenţă pentru a fi asigurate cu spaţiu locativ conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 21.10.1993 (Invalizi de gr. II)
1. Hanganu Valentin
2. Bulgari Nicolae
3. Bulgari Sofia
4. Sirbu Efim
5. Gîrlea Sergiu

LISTA
Persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, luate la
evidenţă pentru a fi asigurate cu spaţiu locativ conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 658 din 21.10.1993 (familiile celor căzuţi)
1. Fugari Lilia
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 62/8 din 26 decembrie 2006

LISTA
Angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, strămutaţi din raioanele de est ale Republicii Moldova.
1. Drujco Pavel
2. Bogdan Anatolie
3. Crestinciuc Vasile
4. Pancenco Victor
5. Bacioi Ion
6. Macovei Nicolai
7. Rîbalco Valeriu
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8. Rusu Mihail
9. Chirilov Grigore
10. Grigoriev Nicolai
11. Malenchii Petru
12. Ţurcan Semion
13. Ursu Pavel
14. Semionov Veaceslav
15. Marin Valeriu
16. Gamarţ Simion
17. Terentiev Anatolie
l S. Belicov Alexandru
19. Cijov Serghei
20. Solonari Ion
21. Cebotarenco Ivan
22. Nicora Iurie
23. Frunze Alexei
24. Ciobanu Mircea
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
19 decembrie 2006

nr. 61/14

Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău
nr. 51/17-2 din 11.07.2006 „Cu privire la transmiterea blocului locativ nr.20
din str.Sarmizegetusa din gestiunea întreprinderii de Stat „Vibropribor” în
gestiunea Asociaţiei proprietarilor de locuinţe privatizate nr.51/450 COOP”
Având în vedere faptul că în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 51/17-2 din 11.07.2006, a fost comisă o greşeală mecanică, în
temeiul art. 18 (2) lit. (x), art.23 (4) şi art.84 (2) din Legea Republicii
Moldova nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

2. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura
controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

1. Se modifică sintagma „41 apartamente” cu sintagma „67
apartamente” din punctul nr. l al deciziei Consiliului municipal
Chişinău nr. 51/17-2 din 11.07.2006.

CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Victor ODOBESCU

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
28 noiembrie 2006

nr. 60/5

Cu privire la oferta investiţională a Societăţii Comerciale „EPA MEDIA” S.R.L.
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale arhitectură,
urbanism şi relaţii funciare, în temeiul Legii nr.81-XV din 18.03.2004
„Cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător” şi art.23 (4)
din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1. Se ia act de oferta investiţională a Societăţii Comerciale „EPA
MEDIA” S.R.L.
2. Se desemnează comisia (conform anexei) în scopul:
2. l. Examinării Regulamentului privind amplasarea publicităţii
în municipiul Chişinău şi înaintării propunerilor, în termen de două
săptămâni.

2.2. Examinării Proiectului contractului investiţional, ce urmează
a fi încheiat cu Societatea Comercială „EPA MEDIA” S.R.L., şi
înaintării propunerilor, în termen de două săptămâni.
3. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Veaceslav Iordan, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI
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Anexa nr. 1 la decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 60/5 din 28 noiembrie 2006

Comisia
pentru examinarea Regulamentului privind amplasarea publicităţii şi Proiectului
contractului investiţional cu S. C. « EPA MEDIA » S.R.L
1.
2.
3.
4.

Apostolova Reghina - consilier municipal
Cernei Oleg - consilier municipal
Corduneanu Alexandru - consilier municipal
Iordan Veaceslav - viceprimar al municipiului Chişinău

5.
6.
7.
8.

Pavlov Valerii - consilier municipal
Roşcovan Mihai - consilier municipal
Ţurcan Victor - consilier municipal
Vdovenco Alexandr - consilier municipal
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE
23 noiembrie 2006

nr. 59/8-2

Cu privire la darea în locaţiune a unui garaj din str. Columna, 126 lit. J (1)
(parter) dlui Andrei Corghenci
Având în vedere cererea depusă de către dl Andrei Corghenci,
înregistrată în cancelaria Primăriei municipiului Chişinău cu nr. C783 din 28.01.2005 şi nota informativă prezentată de către Direcţia
generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, în conformitate
cu Regulamentul gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu
altă destinaţie decât cea locativă - proprietate municipală, aprobat
prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 4/11 din 26.09.2003, în
temeiul art. 875 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 18 (2) lit. x),
art. 84 (2) şi art. 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr. 123-XV din
18.03.2003 “Privind administraţia publică locală” (cu modificările şi
completările ulterioare), Consiliul municipal Chişinău DECIDE:
1.Se dă în locaţiune, pe un termen de trei ani, dlui Andrei Corghenci garajul cu suprafaţa de 27,7 mp din str. Columna, 126 lit. J (1)
(parter).
2.Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale:

2.1.Va întocmi contractul de locaţiune a garajului specificat în pct.
l al prezentei decizii.
2.2.Va asigura executarea prevederilor prezentei decizii.
3.Prezenta decizie îşi pierde valabilitatea juridică în cazul
în care solicitantul nu se prezintă, în termen de o lună de la data
înştiinţării în scris despre adoptare, pentru încheierea contractului de
locaţiune.
3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Petru Şveţ va asigura
controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihai SEVEROVAN
CONTRASEMNAT:
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI,
Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DISPOZIŢIE
12 ianuarie 2007

nr. 27-d

Cu privire la aprobarea Planului municipal de acţiuni pentru redresarea
situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere până în anul 2009
În conformitate cu pct.3 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova
nr.1039 din 06.09.2006 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
pentru redresarea situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere
până în anul 2009”, în temeiul art. 34 alin. l pct. 2 lit. e) şi 37(1) din
Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică locală”,
dispoziţiei nr. 297-d din 26.04.2005 „ Cu privire la desemnarea dlui
Vasile Ursu pentru exercitarea funcţiei de primar general interimar
al municipiului Chişinău”, primarul general interimar al municipiului
Chişinău DISPUNE:
1. Se aprobă Planul municipal de acţiuni pentru redresarea
situaţiei în domeniul securităţii circulaţiei rutiere până în anul 2009,
conform anexei.
2. Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău şi
direcţiile respective ale Consiliului municipal Chişinău vor asigura

realizarea în termenele stabilite a prevederilor Planului, în limitele mijloacelor bugetare alocate, şi vor informa, de două ori pe an,
către 10 ianuarie şi 10 iulie, Primăria municipiului Chişinău privind
nivelul îndeplinirii lor.
3. Se abrogă dispoziţia primarului general interimar al municipiului
Chişinău nr.312-d din 03.04.2006 „Cu privire la aprobarea Programului municipal de siguranţă rutieră pe termen scurt şi lung “.
4. Direcţia relaţii publice (dna Svetlana Frunze), în termen de
5 zile, va aduce la cunoştinţa populaţiei municipiului Chişinău
prevederile prezentei dispoziţii, prin intermediul mass-media.
5. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Veaceslav Iordan, va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.
PRIMAR GENERAL INTERIMAR,
Vasile URSU

Comisariatul General de Poliţie al
municipiului Chişinău,
Secţia poliţiei rutiere a CGP mun.
Chişinău,
Direcţia generală transport public şi
căi de comunicaţie
Implementarea metodelor avansate şi strategiilor noi de supraveghere a activităţii agenţilor transportatori ce prestează Secţia poliţiei rutiere a CGP mun.
servicii de transport de călători în municipiul Chişinău, cu atenţie sporită la capitolul circulaţie rutieră (aplicarea grafice- Chişinău,
lor de lucru variabile, activitatea organelor de control în toate sectoarele municipiului etc.)
Direcţia generală transport public şi
căi de comunicaţie,
Î.M.. „Regia transport electric”,
Î.M. „Parcul urban de autobuze
agenţii transportatori
Organizarea sistematică a raidurilor de profilaxie a încălcărilor Regulamentului circulaţiei rutiere atât în rândurile conSecţia poliţiei rutiere a CGP mun.
ducătorilor auto, cât şi în rândurile pietonilor în locurile de concentrare în masă a cetăţenilor
Chişinău,
Direcţia generală transport public şi
căi de comunicaţie,
Î.M.. „Regia transport electric”,
Î.M. „Parcul urban de autobuze
agenţii transportatori
Examinarea activităţii rutelor regulate de transport de călători operate cu microbuze,
Direcţia generală transport public şi căi de
în vederea reducerii numărului de microbuze reutilate din camioane-furgon cu
comunicaţie
destinaţie generală
Elaborarea şi adoptarea dispoziţiei primăriei municipiului Chişinău privind evacuarea forţată a transportului parcat ile- Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău
gal pe străzile din municipiu şi care creează obstacole la trafic

Elaborarea unui program (proiect) privind amenajarea locurilor de parcare a mijloacelor de transport, în toate sectoare- Direcţia generală arhitectură şi urbanism,
le municipiului, cu indicarea parcărilor municipale destinate staţionării mijloacelor de transport sechestrate şi evacuate Direcţia generală transport public şi căi de
în mod forţat pentru staţionare neregulamentară
comunicaţie

Crearea unui cadru legislativ coerent de siguranţa rutieră şi înăsprirea reglementărilor în circulaţie, în special a celor ce
se referă la centura de siguranţă, viteza, prezenţa trusei medicale, consumul de alcool şi droguri

6.

7.

5.

4.

3.

2.

Intensificarea activităţilor de supraveghere asupra activităţii transporturilor, inclusiv transportului de călători, în municipiul Chişinău, cu amplasarea posturilor mobile ale Poliţiei rutiere şi ale Direcţiei generale transport public şi căi de
comunicaţie pe sectoarele cu o frecvenţă sporită a accidentelor de circulaţie şi cu intensitate înaltă a traficului

1.

Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău

3

2

1

Responsabili de executare

Măsuri preconizate

Nr.
d/o

PLANUL MUNICIPAL DE ACŢIUNI PENTRU REDRESAREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII CIRCULAŢIEI RUTIERE PÂNĂ ÎN ANUL 2009

2007

2007

2007

2007

Permanent

Permanent

2007

4

Termen de realizare

Anexă la dispoziţia primarului general interimar al municipiului Chişinău nr.27-d din 12.01.2007

29

2007

Elaborarea studiului de fezabilitate, înaintarea soluţiilor de proiect la construcţia şoselei de centură pentru oraşul Chişi- Direcţia generală arhitectură şi urbanism
nău.

16.

Reconstrucţia reţelelor de iluminat a străzilor magistrale din oraşul Chişinău

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectarea construcţiei obiectivelor artificiale (viaducte, poduri): Centru
Direcţia generală arhitectură şi urbanism
- Ciocana (str.Ismail - str. Vadul lui Vodă), str.Uzinelor - bd.Cuza Vodă, str.Vasile Alecsandri - Calea Moşilor, str. Studenţilor
(tronsonul cuprins între str.N.Dimo şi str.M.Sadoveanu), Telecentru - str.Pietrarilor - str.Vasile Lupu, str.MSadoveanu - str.
Bucovinei - str.Igor Vieru

Elaborarea schemei de amplasare a pasajelor pietonale denivelate pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt

18.

19.

20.

Direcţia generală arhitectură şi urbanism

Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie, Î.M.„LUMTEH”

Efectuarea studiului de fezabilitate pentru proiectarea centurii de ocolire a centrului oraşului de către transportul în
tranzit

17.

2007

2007-2009

2007

Direcţia generală arhitectură şi urbanism, 2007-2008
Comisariatul General de Poliţie al municipiului
Chişinău

2007-2008

Completarea şi renovarea întreprinderilor municipale ale transportului public cu material rulant nou (procurarea anuală Primăria municipiului Chişinău, Direcţia gene- Anual 2007-2009
a 20-25 de troleibuze şi 10-15 de autobuze)
rală transport public şi căi de comunicaţie

15.

2008

Instituirea în cadrul aparatului Primăriei municipiului Chişinău, al agenţilor economici care dispun de 50 şi mai multe
Primăria municipiului Chişinău, Direcţia geunităţi de transport, precum şi al agenţilor transportatori-titulari de licenţe care prestează servicii de transport de pasa- nerală transport public şi căi de comunicaţie,
geri, a funcţiei de specialist (inginer) pentru securitatea traficului rutier
agenţii transportatori

14.

13.

Dotarea Secţiei poliţiei rutiere a Comisariatului General de Poliţie al municipiului Chişinău cu aparate de măsurat viteza Comisariatul General de Poliţie al municipiului 2007
Chişinău
Concentrarea microbuzelor şi taximetrelor ce prestează servicii de transportare a călătorilor în întreprinderi auto specia- Direcţia generală transport public şi căi de co- 2007-2008
lizate care posedă bază materială pentru efectuarea controlului tehnic al materialului rulant şi verificarea stării sănătăţii municaţie, agenţii transportatori
conducătorilor auto înainte de ieşire la trafic

12.

Permanent

Aducerea în starea corespunzătoare a pasajelor subterane pentru pietoni, restabilirea sistematică a marcajului şi indica- Regia de exploatare a drumurilor şi podurilor
toarelor rutiere la trecerile pentru pietoni
„Exdrupo”

11.

Direcţia generală transport public şi căi de co- 2007-2008
municaţie, Regia de exploatare a drumurilor şi
podurilor „Exdrupo”

Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău,
2007-2009
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, S.R.L. „Semafor Service”

Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău

Amenajarea drumurilor cu indicatoare şi marcaje rutiere în conformitate cu standardele existente, instalarea parapetului pe sectoarele de drum cu nivel înalt de accidentare a pietonilor

Prevenirea riscului rutier prin mobilizarea parteneriatului între autorităţile de resort şi crearea unui sistem integral de
responsabilităţi în asigurarea siguranţei rutiere
Crearea unui sistem eficient automatizat de supraveghere, dirijare şi control al circulaţiei rutiere în municipiul Chişinău
prin instalarea camerelor video de supraveghere a traficului, instalarea de utilaje speciale care să permită schimbarea
regimului de funcţionare a semafoarelor în dependenţă de torentele de transport

10.

9.

8.

30

Efectuarea unui studiu de fezabilitate, elaborarea soluţiilor de proiect la reconstrucţia drumurilor de legătură dintre sec- Direcţia generală arhitectură şi urbanism,
toarele Buiucani - Telecentru ocolirea zonei istorice centrale)
Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie

2007-2009
Elaborarea soluţiilor de proiect la construcţia liniilor de troleibuz: Calea Moşilor (tronsonul cuprins între străzile Ismail Direcţia generală arhitectură şi urbanism,
şi Calea Orheiului), şos.Munceşti (tronsonul cuprins între străzile Burebista şi Grădina Botanică), str.Uzinelor - Grădina Direcţia generală transport public şi căi de coBotanică pînă la bd.Dacia, bd.Dacia (de la str. Grădina Botanică pînă la Aeroportul Naţional Chişinău), str.
municaţie, preturile din sector
Independenţei, str.Sarmizegetusa (tronsonul cuprins între străzile N.Zelinski şi Grădina Botanică), str.Columna (tronsonul cuprins între străzile A.Puşkin şi Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni), Calea Orheiului (de la str.Ceucari pînă în comuna
Stăuceni)

Efectuarea studiului de fezabilitate privind crearea Dispeceratului central unic de dirijare şi control al activităţii transportului public şi implementarea acestuia (inclusiv atribuirea şi amenajarea terenurilor tehnologice)

Stabilirea orarelor de lucru cu decalaj de timp al începerii activităţii întreprinderilor şi instituţiilor pentru diminuarea
impactului „orei de vârf

Stabilirea circulaţiei transportului, inclusiv transportului public, pe str. M.Kogălniceanu în sens unic după reconstrucţia Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău,
reţelei de contact la intersecţia străzilor A.Puşkin şi Bucureşti şi stabilirea circulaţiei troleibuzelor nr.3 pe străzile A.Puşkin Direcţia generală transport public şi căi de
şi Bucureşti
comunicaţie

Dezvoltarea reţelei de rute de autobuz, antrenarea unităţilor de capacitate medie a transportului privat.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007

2007

Direcţia generală transport public şi căi de co- Permanent
municaţie, Î.M. „Parcul urban de autobuze”

Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie

Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie, Î.M.. „Regia transport electric”,
Î.M. „Parcul urban de autobuze agenţii transportatori

Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie

Reconstrucţia carosabilului străzilor la intrările principale în oraşul Chişinău (Calea eşilor, Calea Orheiului, şos.Munceşti,
şos.Hânceşti)

23.

2007-2008

Elaborarea studiului de fezabilitate, înaintarea soluţiilor de proiect la construcţia străzilor şi a magistralelor:
Direcţia generală arhitectură şi urbanism,
bd.D.Cantemir, str.Studenţilor (tronsonul cuprins între str.N.Dimo şi str.M.Sadoveanu), str.Mesager (tronsonul Direcţia generală transport public şi căi de
cuprins între str.Mihai Viteazul şi Calea leşilor), bd.Mircea cel Bătrân (tronsonul cuprins între str.Profesor Ion Dumeniuk şi comunicaţie
str.Bucovinei)

22.

Direcţia generală arhitectură şi urbanism, 2007
Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Pretura sectorului Botanica

Elaborarea studiului de fezabilitate la proiectarea şi construcţia pasajelor pietonale denivelate pe bd.Dacia

21.

31

Instruirea teoretică şi practică obligatorie in domeniul medicinii de urgenţă a viitorilor şoferi

Introducerea pentru studiere obligatorie în instituţiile de învăţământ preuniversitar din municipiul Chişinău a
cursului „Siguranţa traficului rutier”

Desfăşurarea în comun cu reprezentanţii poliţiei rutiere in instituţiile de învăţământ
preuniversitar din municipiul Chişinău a prelegerilor pentru elevi „Securitatea la trafic înseamnă viaţa”, concursurilor de desen „Strada şi capcanele ei”, organizarea radio-telemaratoanelor „Atenţie - Copiii!”, altor acţiuni ce
ţin de securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor

Reflectarea sistematică în mass-media a fenomenului accidentelor rutiere şi activităţii Comisariatului General
de Poliţie al municipiului Chişinău, prezentarea reportajelor-fulger de la locurile accidentelor rutiere cu comentariile specialiştilor

Organizarea meselor rotunde, inclusiv televizate, cu participarea reprezentanţilor direcţiilor interesate, cu
abordarea problemelor asigurării circulaţiei rutiere: starea drumurilor şi mijloacelor tehnice de organizare a
circulaţiei rutiere; cadrul legislativ al asigurării securităţii circulaţiei rutiere

31.

32.

33.

34.

2

30.
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Permanent
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Nicolae MANASTÂRLI

Secţia poliţiei rutiere a CGP mun. Chişinău,
Direcţia generală transport public şi căi de
comunicaţie, mass-media municipală

Permanent

Permanent

Direcţia generală educaţie, ştiinţă,
tineret şi sport Secţia poliţiei rutiere a CGP
mun. Chişinău
Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău, Secţia poliţiei rutiere a CGP
mun. Chişinău

2007

Permanent

4

Direcţia generală educaţie, ştiinţă, tineret şi
sport

Comisariatul General de Poliţie al municipiului Chişinău, Direcţia sănătăţii
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