
Noti informativi
privind imobilul din str. Vasile Alecsandri, 4

proprietatea Societdlii Comerciale,,Cristivlad" SA

Prin decizia Comitetului executiv Chigindu din 1957 a fost atribuit Ministerului
Culturii al RSSM terenul cu suprafala de 0,6 ha pentru construcfia cinematografului de vard
pentru 800 de locuri.

Conform actului de primire-predare din 18.10.2004, Ministerul Culturii al R.M. prin
intermediul t.S. "Gaudeamus-Cinema" a transmis clidirea cinematografului "Gaudeamus"
in fondul capitalului social al S.C. "CRISTIVLAD" S.A. fiifrd evaluat cu 669290 lei.
Suprafala terenului, pe care este amplasatd intreprinderea cu drept de folosinfd gi posesie
egald, cu 6023 mp.

La 11.07.2008, S.C. "CRISTIWAD" S.A. a depus cererea gi actele prevdzute de
hotdrdrea Guvernului Republicii Moldovaw. 562 din 19.10.1996 "Cu privire lavdnzarea-
cumpdrarea terenurilor aferente" qi Legea nr.l308-XIII din 25.07.97 "Privind prelul
normativ gi modul de vdtuare-cumpdrare a pdmdntului", iar subdiviziunea specializatd din
cadrul DGAUPJ a elaborat planul de situa{ie a terenului prin care a stabilit suprafala
(0,2497 ha) gi hotarele terenului necesar utilizdrii in procesul tehnologic aferent obiectivului
privat din str. V. Alecsandri,4.inbaza cererii gi actelor prezentate a fost elaborat (anul
2008) proiectul deciziei CMC cu privire laprivatizarea terenului aferent.

Prin decizia Consiliului municipal Chiqindu nr. 9133-25 din 30.07.2010 a fost
acceptatl,vdtuarea terenului (cod cadastral 0100208218), aferent imobilului (construcfie de
agrement) din str. Vasile Alecsandri, 4, cu suprafala de 0,2497 ha, la preful normativ de
522538lei, S.C. ,,CRISTIVLAD" SA.

Conform deciziei CMC nr. 9133-25 din 30.07.2010 a fost incheiat, intre Primdria
municipiului Chiqindu gi S.C. ,,CRISTIWAD" SA, contractul de vdnzare-cumpdrare a
terenului aferent gi autentificat notarial la 15.09.2010, care la L2.04.2011 a fost inregistrat in
registrul bunurilor imobile de cdtre OCT Chigindu.

La cercrea S.C. ,,CRISTIWAD" SA gi actelor anexate conform legislafiei in vigoare
a fost elaborat certificatul de urbanism nr. 270110 din 04.05.2010 prin care a fost autoizatd,
elaborarea documentaliei de proiect privind reconstruirea imobilului cu nr. cadastral
01002082018.01cu extindere in dimensiuni giedifrcareanivelului doi. in vederea amplasdrii
unui complex sportiv.

Ulterior, la 08.10.2010 firma menlionatd a solicitat eliberarea unui nou certificat de
urbanism pentru proiectarea unui complex multifunclional (incdperi comerciale, agrement,
oficii, hotel, parcdri subterane) din contul demoldrii imobilului existent.

inbaza certificatului de urbanism pentru proiectare nr. l7lll din 11.01 .2011a fost
autodzatd elaborarea documentaliei de proiect pentru construirea complexului
multifunclional din contul demoldrii imobilului existent.

Inbaza cererii din 12.01 .2011 a fost eliberatd autorizatja de desfiinJare nr. 43a/lI
din 05.05.2011.

Lucrdrile de demolare nu au fost executatela acel moment.
La03.03.2016, SC ,,CRISTIVLAD" SA a solicitat eliberarea unei noi autorizalii de

desfiinlare a construc{iei din str. Vasile Alecsandri, 4. Conform autorizaliei din 58a/16 din
19.08.2016 a fost autoizatd executarea lucrdrilor de desfiinlare a construcliei respective.

Autorizalia menlionatd a fost contestatd in instanla de judecatd de citre cet.
Diomidova Anna.



La20.09.2017 a fost emisd hotdrdrea Judecdtoriei Chigindu (sediul Ciocana), prin care
a fost respinsd acliunea reclamantei Diomidova Anna, privind anularea autorizaliei de
desfiinlare nr. 58a/16 din 19.08.2016 eliberatd SC ,,CRISTIVLAD" SA. Hotdrdrea
menlionatd a devenit irevocabildla data de 23.10.2017 .

La23.02.2018, SC ,,CRISTIVLAD" SA solicitd, din nou, eliberarea autorizafiei de
desfiinlare. Conform autoriza\iei de desfiin{are nr. 28al18 din22.03.2018 a fost autorizatd
executarea lucrlrilor de desfiinlare a construcliei cu nr. cadastral 0100208218.01 din str.
Vasile Alecsandri, 4.

Conform Regulamentului local de urbanism al oraqului Chigindu, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chiqin[u m. 22140 din 25.12.2008, imobilul respectiv este
amplasat in zona cu codul ,,C3" cu funcfiuni comerciale, ce cuprinde centre comerciale,
frecventate ocazilional, sau servicii esenfiale solicitate de funcliuni de afaceri amplasate pe
o arie mai mare decdt zona de disculie.

La cererea din 16.02.2018, firmei SC ,,CRISTIVLAD" SA i-a fost eliberat
certificatul de urbanism nr. 140/18 din27.02.2018 pentru proiectarea Planului Urbanistic
Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100208218, in vederea substituirii
codului de reglementare urbanisticl ,,C3" cu funcliuni comerciale, ce cuprinde centre
comerciale, frecventate ocazilional, sau servicii esenliale solicitate de funcliuni de afaceri
amplasate pe o arie mai mare decdt zona in discutie cu codul ,,R7" (zond rczidenliald cu
densitate medie).

^ Potrivit procesului-verbal din 14.03.2018, proiectul sus-menfionat, elaborat de
Intreprinderea Individuald ,,Corcevaia" a fost examinat la gedinla Consiliului arhitectural-
urbanistic de pe l6ngd arhitectul-gef al municipiului Chigindu.

Conform dispozijiei viceprimarului municipiului Chigindu nr. 248-d din 18.04.2018 a
fost in sarcina Preturii sectorului Centru, organizarea consultdrilor publice asupra
proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral
0100208218 din str. Vasile Alecsandri, 4".
. La 22.05.2018, in incinta Preturii sectorului Centru au avut loc consultdrile publice,
referitor la proiectul menlionat.

La 05.04.2018, Societatea Comerciald ,,Inamstro" SRL, in baza contracfului de
societate civil6, incheiat cu SC ,,CRISTIVLAD" SA, a solicitat eliberarea certificatului de
urbanism pentru proiectarea a doud blocuri de lociuinle cu regimul de indlfime P+l3E+PH
cu obiective sociale la parter qi etaj I, in limitele terenului cu nr. cadastral 01002082 I 8 din
str. Vasile Alecsandri, 4. Prin scrisoarea nr. 2112777 din 18.04.2018 a fost suspendatd
examinarea chestiunii abordate pdnd la aprobarea Planului Urbanistic Zonal sus-menfionat.




