
REPUBLICA MOLDOVA 
 

MUNICIPIUL CHIŞINĂU 
 
 

PRIMAR GENERAL 
 

                    

 
 

    D I S P O Z I Ţ I E 

 
 

         nr. 761-d                                                                          din 5 octombrie 2018 
 

 

Cu privire la organizarea Concursului pentru 

elaborarea concepției și crearea comisiei nominală  

pentru examinarea și selectarea Concepției de 

proiect în cadrul proiectului trilateral Mannheim-

Chișinău-Cernăuți 

 
Întru executarea prevederilor deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/12 din 24 iulie 

2018, dispoziției Primarului General interimar nr.686-d din 13.09.2018, în temeiul art. 29 alin. (1) 

și art. 32 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală”, art. 15 alin. (1) pct. 6, art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind 

statutul municipiului Chişinău”, dispoziției nr. 297-dc din 10.07.2018 “Cu privire la stabilirea 

atribuțiilor de serviciu ale conducerii Primăriei municipiului Chișinău”, Viceprimarul 

municipiului Chişinău DISPUNE: 

 

1. Se aprobă organizarea și desfășurarea, în perioada 02.10.2018 – 29.10.2018, a Concursului 

pentru elaborarea concepției privind reamenajarea scuarului din strada George Coșbuc în 

cadrul proiectului trilateral Mannheim - Chișinău - Cernăuți.  

2. Se aprobă Tema de proiectare care stă la baza elaborării proiectului (anexa nr.1). 

3. Se aprobă componența Comisiei nominală pentru examinarea și selectarea Concepției de 

proiect în cadrul proiectului trilateral Mannheim – Chișinău – Cernăuți ”Regândirea 

spațiului public. Cetățenii își modelează viitorul” (anexa nr.2).  

4. Î.M ”Asociația de Gospodărire a spațiilor verzi” va organiza finanțarea Concursului în 

cauză, conform devizului anexat (anexa nr.3).  

5. Direcția relații publice va organiza și va mediateza Concursul în limba de stat și limba 

rusă.  

6. Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare va prezenta spre aprobare graficul 

de întrunire a Comisiei nominală pentru examinarea și selectarea proiectului menționat în 

pct.1 al prezentei dispoziții. 

7. Proiectanții vor elabora Concepția de proiect în baza Temei de proiectare aprobate. 

8. Comisia desemnată în pct.3 al prezentei Dispoziții va prezenta proiectul câștigător, după 

care urmează procedura de contractare privind elaborarea proiectului de execuție. 

9. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.  

 

VICEPRIMAR 

Nistor GROZAVU  

 

                  00023165 



Anexa nr. 2 la 

Dispoziția nr.761-d din 5 octombrie 2018     

 

Cu privire la aprobarea componenței Comisiei 

responsabile de selectare a Concepției de proiect în cadrul 

proiectului trilateral Mannheim-Chișinău-Cernăuți 

 

Nr.crt Nume, Prenume Funcție / profesie 

1 Nistor Grozavu Viceprimar de ramură 

2 Sergiu Borozan Arhitect șef al municipiului Chișinău 

3 Alexei Țurcan Șef secția construcții în zone protejate cu atribuții de 

vicearhitect șef interimar 

4 Nicolae Balaur Pretorul sectorului Rîșcani 

5 Diana Gurițenco Șef Direcția relații externe, cooperare regională și 

integrare europeană în cadrul Primăriei mun. 

Chișinău 

6 Galina Leahu Șef Adjunc a Întreprinderii Municipale ”Asociația de 

gospodărire a Spațiilor Verzi” 

7 Elvira Pluta Secretar administrativ superior în secția Relații cu 

publicul  

8 Diana Revenco Locătar al zonei examinate 

9 Teo Chiriac Vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la 

Dispoziția nr.761-d din 5 octombrie 2018     

 

Devizul de cheltuieli privind desfășurarea Concursului 

pentru elaborarea Concepției privind regândirea 

scuarului din strada George Coșbuc 

 

Nr. crt Specificare Costul, lei Suma de 

finanțare 
1 2 3 4 

1 Premiul I 3000  

2 Premiul II 2500  

3 Premiul III 1500  

4 Premiul IV 1000  

5 Total 8000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


