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Despre modificarea qi completarea deciziei
ConsiliuluimunicipalChigin6unr.3l23din02.04.20|3
,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
gestionarea resurselor funciare municipale"

in scopul folosirii ra{ionale a terenurilor proprietate publici a municipiului
ChiEindu gi realizdrii unui cadru natural qi construit armonios, in conformitate cu

prevederile art.86 din Codul funciar.al Republicii Moldova, art.8lit. f) din Legea

nr.75 din 30.04.2015,,Cu privire la locuinte", ar7.34 din ,,Legea con iuhf in
fondul locativ" nr.9l3 din 30.03.2000, pct. 8 qi anexa nr.3 din Regulamentul cu
privire la modul de prestare Ei achitare a serviciilor locative, comunale qi

necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor qi condiliile
deconectSrii acestora de lalreconectdrii la sistemele de incdlzire qi alimentare cu ap6,

aprobat prin Hotardrea Guvemulu! Republicii Moldqva nr. l9l din 19.02.2002, art.
l4 Ei art. l9 Ei art. 75 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006,,Privind administratia
publicd local6", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

l. Regulamentul privind gestionarea resurselor funciare municipale
aprobat prin decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 3123 din 02.04.2013 se

modifica qi se completeazd, dupd cum urmeazd:
l.l. Nofiunea de teren aferent blocului locativ din pct. 2 se expune intr-o

noud redacfie ,,teren aferent blocului.locfltiv - terenul aferent blocului locativ ;i
altor bunuri imobile din condominiu se stabile;te in limitele hotarelor stabilite tn
documentalio de proiect ;i nu poate fi mai mic decdt perimetrul construit al
acestor bunuri, core se tronsmite gratuit de cdtre autoritatea pablicd locold tn
proprietate comund in diviziune a proprietorilor din condominiul respectiv, iar
pdnd la inregistrareo tn registrul bunurilor imobile s. cotelor-pdrli ale
proprietarilor clin condominiu, poate fi transmis gratuit tn posesia pi folosinlo
asocialiilor de coproprietari in condominiu sctu sltor asociolii de coproprietsri. In
cszul in care lipseEte documenta(ia de proiect a blocului de locuit sttu proiectul
blocului de locuit t fost creal tmpreund cu proiectul cartierului, lerenul aferent al
blocului de locuit ;i ttltor hunuri imobile din condominiu se stabile;te tn limits
perimetrului construit crl sceslor bunuri,

1.2, No[iunea de zond de umenajare;i salLtbrizare a condominiuluidin pct.
2 se modifica Ei expune intr-o noud redacfie ,,lond de tmenajare ;i stluhrizore o

csrtierului loctrtiv sector de teren, din interiorul cartierului, proprietote



municipatd de domeniul public cu dimensiuni Si condilii prestabilite, dupd caz, tn
documenta(ia funciard ;ilsau de urbansim, destinat pentru amenajarta (parcarea

automobilelor, uscatul rufelor, zone de agrement Si sport etc.) Si salubriz,area

terenurilor udiacente condominiilor din cartierul respectiv".
1.3. Din pct. 75 se exclude sintagma ,;i zona de amenajare Si salubrizare a

condominiului".
1.4. Din pct. 76 se exclude sintagma ,,cu specificorea zonei de amenajare

;i salubrizare".
1.5. Pct. 77 se expune intr-o noud redac{ie: ,,ZonA de amenajare gi

salubrizare se aprobd de cdtre Consiliul municipal Chi;indu in limitele unui
cartier locativ. Amenajarea ;i salubrizsrea aceslei zone vo ti efectuatd cle cdtre un
serviciu public, stabilit de Consiliul municipal la propunerea Primarului general,
ssu de cdtre o usociulie comasutd din asocialiile de coproprietari ale tuluror
blocurilor de locuit din cartierul locativ.

in zono de amenajare Ei salubrizure a carlierului locativ, in baza planului
de amenajare avizat de cdtre arhitectul-;ef al municipiului ChiEindu' se permite
amenajarea teritoriului, ldrd tngrddire ;i fdrd construire, pentru organizarea
cdilor de ucces, parcarea automobilelor, uscatul rufelor, zone de agrement ,si

sport;i alte utilitdli ale locatarilor,
in zona de amenajare Ei salubrizare a cartierului locativ nu se admite

acordarea oricdror preferinle pentru unii locuitori ai cartierului tn cletrimentul
altora.

Salubrizarea pi intre(inerea terenurilor cle uz comun din interiorul
cartierelor, salubrizarea pasajelor, strdzilor, gazoanelor, amenajarea ;i inverzirea
acestor terenuri proprietate publicd a municipiului Chi;indu etc,, neincluse in
suprafala terenului aferent blocului locativ sunt linanlate din bugetul
m unicip i ul ui C h i; indu",

2. Direcfia relalii publice (dl Vadim Brinzaniuc) va asigura publicarea pe

pagina web a Primdriei municipiului ChiEindu Regulamentul privind gestionarea
resurselor funciare municipale, cu modificdrile adoptate.

3. Primarul general al municipiului Chiqindu va asigura controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.
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