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Dlui Nicolai Vrînceanu,
SA „Ago-D acia”
str. Sfatul Tarii, 27, mun. Chişinău 
(pentru informare)

Pretura sectorului Buiucani a examinat demersul SA „Ago-Dacia” privind 
revocarea în regim de urgenţă a dispoziţiei de revocare a autorizaţiei de construire 
nr. 562-c/17 din 22.12.2017) din Calea Ieşilor (f/n) referitor la construirea unui bloc 
de locuinţe cu regimul de înălţime S+P+9E, cu parcare auto subterană, în limitele 
terenului cu nr. cadastral 0100506758 (continuarea lucrărilor de construire, iniţiate în 
baza autorizaţiei de construire nr. 562-c/17 din 22.12.2017).

în rezultatul verificării a materialelor suplimentare, prezentate de investitor s-a 
constatat, că conform actului de inspectare nr. 4/DADC/19 din 19.11.2019 a Direcţiei 
autorizare şi disciplină în construcţii şi procesului-verbal de control nr. 19/130-i din 
17.12.2019 a Agenţiei pentru supravegherea tehnică se menţionează, că lucrările de 
construire demarate au fost executate în corespundere cu documentaţia de proiect 

-  avizată şi verificată în modul stabilit şi cu respectarea actelor legislative şi normatNe

Ca urmare, Agenţia a atenţionat administratorul SA „Ago-Dacia” să respecte 
proiectul de organizare a şantierului la depozitarea şi păstrarea materialelor puse în 
operă, iar lucrările de construcţie montaj să fie executate în strictă conformitate du 
documentaţia de proiect, normelor şi regulamentelor în construcţii.

depistat careva încălcări care ar contraveni actelor legislative şi normative, Pretura

în vigoare.

în contextul celor expuse şi având în vedere că organele respective nu au

sectorului Buiucani consideră oportun de a fi anulată dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Chişinău nr. 799-d din 18.11.2019.
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