
 

 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  

 

 
  

D E C I Z I E  

nr. _______________       din ________________ 

Cu privire la atribuirea statutului  de 

stradă pietonală pentru stradela 

Teatrului din municipiul Chișinău 

 

 

Având în vedere numărul mic al spațiilor publice care ar funcționa exclusiv 

în interesul pietonilor și ar permite organizarea evenimentelor muzicale, 

expozițiilor, proiecțiilor de filme și a altor activități cultural- artistice în centrul 

capitalei, raportat la necesitățile cetățenilor, decizia Consiliului Municipal 

Chișinău nr. 12/14 din 28.07.2020 „Cu privire la aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al 

orașului Chișinău”, decizia 14/13 din 11.08. 2020 „Cu privire la definitivarea, 

avizarea, coordonarea și consultarea Planului urbanistic zonal Centru elaborat de 

IMP «Chișinăuproiect»”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 835/1996 

„Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului”, în temeiul art. 14 

alin. (1) și alin. (2) lit. j) și lit. o), art. 19 alin. (4) din Legea nr. 436/2006 

„Privind administrația publică locală”, art. 6 alin. (1), alin. (2) pct. 2) lit. d) şi 

alin. (3) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, 

decizia nr. 68/1-2 din 22.03.2007 „Cu privire la aprobarea Planului urbanistic 

general al orașului Chișinău”, decizia nr. 22/40 din 25.12.2008 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului local de urbanism”, Consiliul Municipal Chișinău 

DECIDE: 

 

1. Se atribuie stradelei Teatrului din municipiul Chișinău statut de stradă 

pietonală. 

2. Organizarea și amenajarea străzii pietonale menționate supra va fi 

realizată prin intermediul  unui concurs deschis de soluții. 

 3. Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare va organiza 

concursul de soluții pentru amenajarea străzii Teatrului în pietonală. 

 4. Direcția generală finanțe va asigura planificarea resurselor financiare 

necesare în vederea executării prezentei decizii. 



 
  

 

 

 5. Direcția relații publice și buget civil va asigura mediatizarea întregului 

proces de elaborare și aprobare a Planului urbanistic general, inclusiv etapele de 

realizare ale acestuia. 

 6. Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință populației municipiului 

Chișinău prin intermediul mass-mediei locale. 

  7. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul 

îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ           

  

  

SECRETAR INTERIMAR 

AL CONSILIULUI                                                       Adrian TALMACI                          


