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REPUBLICA

MOLDOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
PRETURA SECTORULUI BOTANICA
MD-2043, Republica Moldova, municipiul Chişinău, str. Teilor, 10, tel/fax: 76-75-75;
E-mail: pretura_botanica@mail.md; c/d 220101020154942 Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat

______________ nr. ___________
la nr.__________ din___________

Primăria municipiului Chi inău

Prin prezenta, Pretura sectorului Botanica Vă informează:
I. În activitatea sa Pretura sectorului Botanica se călăuze te de :
1.

Legea privind administrarea publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006

2.

Legea cu privire la func ia publică

i statutului func ionarului public

nr. 158-XVI din 04.07.2008.
3.

Legea nr. 431-XIII din 19.04.1995 privind statutul municipiului Chi inău

4.

Regulamentul de organizare

i func ionare a preturilor de sector,

aprobat prin decizia Consiliului municipal Chi inău nr. 22/65 din
05.05.2005.
5.

Regulamentul intern al preturii sectorului Botanica (anexa nr. 1).

6.

Planul de activitate al preturiii sectorului Botanica pentru anul 2012
(anexa nr. 2).

Totodată Vă comunicăm, că planul de activitate al preturii pentru anul 2013 va fi
aprobat până la data de 15.01.2013.
II. În activitatea sa ce
Botanica va propune un

ine de partineriatul public privat pretura sectorului

ir de proiecte de dezvoltare social-culturală:

1. Reconstruc ia par ială

i amenajare aleei pietonale a bd. Dacia pe transonul

cuprins între bd. Cuza Vodă – bd. Decebal (anexa nr. 3).
2. Construc ia unei piscine

i a unui teren de mini-fotbal pe teritoriul

stadionului din str. Burebista, 66 (anexa nr. 4).
3. Cu privire la zonele de fitnes în aer liber

i locuri de joacă pentru copii (anexa

nr. 5).
4. Cu privire la terenurile de sport

i joacă - proprietate municipală (anexa nr. 6).
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Pretor,

Vladimir Guri enco
Anexa nr. 3

Domeniul proiectului:
- dezvoltare social – culturală.
Titlul iniţiativei/proiectului:
- reconstrucţia parţială şi amenajarea aleei pietonale a bd. Dacia pe tronsonul
cuprins între bd. Cuza Vodă – bd. Decebal.
Ideea iniţiativei/proiectului:
- modernizarea aleei pietonale aferentă bd. Dacia, traseu de o importanţă
deosebită, care la moment este într-o stare deplorabilă.
Resurse:
- teritoriul cu suprafaţa de aproximativ 8000 m.p. este proprietate publică a
municipiului Chişinău şi proiectul de amenajare a acestuia poate fi
implementat prin parteneriat public privat cu participarea parţială a
proprietarilor de imobile adiacente. Conform calculelor preventive, costul
estimativ al lucrărilor de amenajare constituie 5 000 000 lei.
Anexa nr. 4
Informa ia cu privire la construcţia unei piscine şi teren de mini-fotbal pe teritoriul
actual al stadionului din str. Burebista, 66.
În baza informaţiei actualizate din Registrul bunurilor imobile, deţinut de către
ÎS „Cadastru”, stadionul din str. Burebista, 66, cu suprafaţa totală de circa 10 000 m2,
este proprietatea Administraţiei Publice Locale. Administraţia Liceului teoretic
„Mircea cel Bătrîn”, care se află în imediata vecinătate, îşi asumă benevol
responsabilitatea pentru menţinerea situaţiei sanitare şi respectiv desfăşurarea orelor
de cultură fizică şi de antrenament a copiilor. În conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, organul abilitat cu dreptul de decizie asupra gestionării bunului
imobil susmenţionat, este Consiliul Municipal Chişinău.
Totodată, Pretura sectorului Botanica, este conştientă de necesitatea
dezvoltării infrastructurii sectorului crearea condiţiilor adecvate pentru promovarea
sportului şi modului sănătos de viaţă. i v-a susţine în măsura posibilităţilor şi în
strictă conformitate cu norma legală, propunerile şi proiectele reale ale SRL
„Fanhol”, care se pot materealiza sub forma Parteneriatului Public-Privat.

Anexa nr. 5

Pretura sectorului Botanica Vă prezintă informaţia cu privire la zonele de fitnes în aer
liber şi locuri de joacă pentru copii. Astfel, zonele de fitnes în aer liber şi locuri de
joacă pentru copii pot fi stabilite şi amenajate în diverse zone ale sectorului, după
cum urmează:
1. str. Independenţei, 16;
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2. str. Zelinschi, 15;
3. str. Decebal, 63;
4. bd. Dacia, 5.
Anexa nr. 6
Informa ia cu privire la terenurile de sport şi de joacă - proprietate municipală, care
nu sunt gestionate, iar pe locul lor pot fi amplasate terenuri de fotbal cu suprafeţe
sintetice, după cum urmează:
1. str. Independenţei, 16;
2. str. Hristo Botev, 21;
3. bd. Dacia, 16/1;
4. bd. Dacia, 5;
5. str. Zelinschi, 28/6;
6. bd. Cuza Vodă, 23;
7. bd. Traian, 21/2.

