
Anexanr. l
LISTA

actelor necesare pentru eliberarea
Certificatului de urbanism pentru proiectare

o Cerere de formd stabilitd, care se depune la Centrul de Informare gi documentare
a cetdlenilor (bd. $tefan cel Mare gi Sf0nt, 83, in incinta Primdriei mun.
Chiqindu);

. Buletinul de identitate (pentru persoand frzicd) sau certificatul de inregistrare
(pentru persoand juridicd)

. Raportul de expertizd tehnicS, in caz de reconstruire, restaurare, modificare sau

consolidare a imobilului existent, elaborat de cdt're experli tehnici atestali;
. Acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale ciror interese

pot fi afectate nemijlocit in procesul executdrii lucrdrilor de construclie gi in
perioada exploatdrii obiectului construit;

. Schila de proiect avizatd" de arhitectul-gef, in cazul amplasdrii construcliei in zond
cu regim special stabilit prin documentalia de urbanism qi de amenajare a

teritoriului;
o Schila de proiect avrzatd de Consiliul Nalional al Monumentelor Istorice de pe

lingd Ministerul Culturii, in cazul intervenliilor la monumentele de istorie, artd gi

arhitecturi sau in zonele construite inscrise in Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat:

o La reconstruirea blocului locativ, exprimatd prin supraetajare, prin construclia de
mansarde, prin replanificarea mai multor incdperi din blocul locativ se prezinti
procesul-verbal al adundrii proprietarilor de locuinle li ai incdperilor cu altd
destinalie (cu votul favorabil al cel pulin 213 din numdrul total de proprietari) gi

acordul autentificat notarial al tuturor proprietarilor.

Costul gi durata prestirii serviciului:
Plata pentru emiterea certific'atului de urbanism pentru proiectare se

stabilegte anual prin decizia Consiliului municipal Chigindu, care nu poate depdgi
suma de 50 lei, precum gi conform Nomenclatorului, aprobat prin decizia
Consiliului municipal Chiqindu nr.9/4 din 23.05.2008

Certificatul de urbanism pentru proiectare se elibereazd, in termen de cel
mult 20-30 zlle lucrdtoare de la data inresistrdrii cererii.

Actenormative: Legea nr. 163 din 09.07.2010 "privind
autorrzarea executdrii lucrdrilor de
construc!ie"

Legea Nr. 75 din 30.04.2015 "cu privire
la locuinle"




