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coNstLtuL MUNtCtPAL CHI$INAU
DECIZIE

"A_L" zOO,

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONTRASEMNAT:

-t l-
Cu privire la aprobarea Regulamentului
gestiondrii clddirilor, construcliiloi

I gi incdperilor cu altd destinalie decit
cea locativd - proprietate municipald

in scopul dezvoltdrii piejei de imobile gi ameliordrii activitSlii de
gestionare a clddirilor, construcliilor gi incdperilor aflate in gestiunea
Consiliului municipiului Chigindu, in temeiul aft.8aQ) 9i n@) din Legea
Republicii Moldova nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administralia
publicd local6", art.9 din Legea Republicii Moldova nr.861-XII din
14.01 .92"Cu privire la arendi", Consiliul municipal Chigindu DECIDE:

1. Se aprobd Regulamentul gestiondrii clddirilor, construcliilor gi

incdperilor cu altd destinalie decit cea locativd - proprietate municipald
(anexa nr.1).

2. Se aprobd metodica de calcul al cuantumului chiriei anuale pentru
incdperile nelocative aflate in gestiunea Consiliului municipal (anexa
nr.2).

3. Se aprobd Contractul-tip de locatiune ( anexa nr.3).
4. Se abrogd decizia Consiliului municipiului Chigindu nr.3l24 din

31.05.2000 "Cu privire Ia aprobarea Regulamentului gestiondrii
cl[dirilor, construcliilor qi incdperilor cu altd destinalie decit cea locativd
- proprietate munic ipaId" .

5. Viceprimarul dl Alexandr Bannicov va asigura controlul
executdrii prevederilor prezentei decizii.

SECRETAR AL CONSILIULUI 0".. Vladimir $arban



Anexa  nr.1 
la decizia Consiliului  
municipal Chişinău  
nr.________din_________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMENTUL  

gestionării clădirilor, construcţiilor  
şi încăperilor cu altă destinaţie decât cea  

locativă - proprietate municipală 
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I. MODUL DE EVIDENŢĂ ŞI DARE ÎN LOCAŢIUNE A CLĂDIRILOR, 

CONSTRUCŢIILOR ŞI ÎNCĂPERILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA 
LOCATIVĂ - PROPRIETATE MUNICIPALĂ  

 
1. Dispoziţii generale 

 

1.1. Clădirile, construcţiile, încăperile, precum şi accesoriile lor se consideră 
cu altă destinaţie decât cea locativă, dacă în conformitate cu normele şi regulile de 
construcţie sunt edificate sau adaptate în calitate de clădiri, construcţii, încăperi 
nelocuibile şi sunt exploatate în corespundere cu normativele şi în baza planului 
urbanistic general al municipiului Chişinău (în continuare - încăperi nelocuibile). 

1.2. Prin prezentul Regulament Consiliul municipal Chişinău stabileşte modul 
de evidenţă şi de dare în chirie a încăperilor nelocuibile aflate în gestiunea 
Consiliului municipal Chişinău (în continuare - Consiliu). 

1.3. Încăperile nelocuibile se dau în locaţiune în baza deciziei Consiliului 
municipal Chişinău. În baza deciziei cu privire la darea în locaţiune se încheie 
contractul de locaţiune. Termenul contractului de locaţiune se stabileşte în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu poate depăşi termenul indicat în decizie. 
În cazul în care termenul contractului de locaţiune este mai mare de 3 ani, locatarul 
este obligat să-l înregistreze la Oficiul cadastral teritorial Chişinău.  

1.4. Contractele de locaţiune a încăperilor nelocuibile se încheie între Consiliu, 
în calitate de proprietar, şi locatar (anexa nr.3). 

1.5. Persoanele fizice şi juridice achită chiria în valută naţională. 
1.6. Încăperile nelocuibile se dau în sublocaţiune în baza deciziei Consiliului 

municipal Chişinău.  
1.7. Litigiile ce apar în procesul executării contractului de locaţiune se 

soluţionează conform legislaţiei în vigoare. Departamentul economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale  (în continuare - Departament) reprezintă în instanţele 
judecătoreşti interesele Consiliului. 

 
2. Evidenţa încăperilor nelocuibile 

 
2.1. Evidenţa încăperilor nelocuibile se ţine de către Departament. 
2.2. Toate acţiunile faţă de încăperile nelocuibile şi construcţii se efectuează 

exclusiv de către Departament cu aprobarea de către Consiliu. 
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2.3. Departamentul este obligat să efectueze cel puţin o dată pe an 
inventarierea patrimoniului municipal. 

2.4. Toate încăperile luate la evidenţă în urma inventarierii se înscriu în 
registrul de evidenţă a patrimoniului municipal. 

2.5. Evidenţa încăperilor nelocuibile date în locaţiune, controlul şi păstrarea 
contractelor de locaţiune se efectuează de către Departament. 

 
3. Închirierea încăperilor nelocuibile 

3.1. Încăperile sunt acordate în locaţiune prin intermediul licitaţiilor pentru 
obţinerea dreptului de închiriere a încăperilor cu statut nelocuibil sau pe baza 
principiilor generale. Consiliul municipal Chişinău este în drept să stabilească 
categoriile încăperilor care nu pot fi transmise în locaţiune şi a celor care pot fi 
transmise fără drept de privatizare. 

3.1.1. Modul de desfăşurare a licitaţiilor este stabilit prin Regulamentul 
licitaţiilor pentru obţinerea dreptului de închiriere a încăperilor aflate în gestiunea 
Consiliului municipiului Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal 
Chişinău.  

La licitaţie sunt propuse pentru închiriere acele încăperi care sunt solicitate 
concomitent de două sau mai multe persoane. 

3.1.2. Modul de dare în locaţiune a încăperilor pe baza principiilor generale se 
efectuează în baza acordurilor părţilor şi în baza prezentului Regulament. Se acordă 
prioritate cetăţenilor care domiciliază în blocul sau care sînt în vecinătate cu 
încăperea propusă în locaţiune. Transmiterea în locaţiune se efectuează cu acordul 
vecinilor sau al conducerii A.P.L.P. În cazul în care încăperile propuse pentru a fi 
date în locaţiune prin licitaţie n-au fost solicitate din diferite motive şi n-au avut loc 
negocieri directe pot fi propuse în locaţiune pe baza principiilor generale. 

3.1.3. Iniţiativa de a încheia un asemenea contract poate să vină atât din partea 
proprietarului, cât şi din partea viitorilor locatari. Locatarii îşi exprimă dorinţa de a 
încheia contractul de locaţiune prin intermediul demersurilor adresate Primăriei. 

3.2. La demersul prezentat se anexează documentele necesare în baza cărora 
Departamentul elaborează, în termen de o lună, proiectul de decizie şi îl prezintă la 
şedinţa Consiliului municipal Chişinău. 

3.3. Până a fi prezentată la şedinţa Consiliului municipal Chişinău 
documentele respective urmează a fi vizate de către Comisia pentru economie, 
buget şi patrimoniu public local a Consiliului municipal Chişinău şi Comisia 
juridică. 

3.4. În cazul adoptării deciziei, ea urmează să fie executată în termen de cinci 
zile de la data adoptării. 

3.5. Departamentul este obligat să întocmească, conform deciziei adoptate, 
contractul de locaţiune (anexa nr.3). Contractele de locaţiune şi procesele-verbale 
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privind introducerea unor modificări sunt semnate de către viceprimarul de ramură 
al Primăriei municipiului Chişinău. 

3.6. Pentru perfectarea documentelor şi întocmirea contractului de locaţiune 
locatarul este obligat să achite cincisprezece salarii minime la contul trezorerial 
extrabugetar (special) al Departamentului, care se utilizează  în conformitate cu 
Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor extrabugetare 
(speciale) al Departamentului. 

3.7.  Încheierea contractului de locaţiune se efectuează nu mai târziu de o lună 
de la data înştiinţării în scris a solicitantului despre adoptarea deciziei. 

3.8. Decizia adoptată este înmânată solicitantului împreună cu contractul de 
locaţiune a încăperilor nelocuibile şi anexele respective. 

3.9. Decizia respectivă îşi pierde valabilitatea juridică şi urmează a fi anulată 
în cazurile în care: 

 solicitantul nu s-a prezentat în termen de o lună de la data înştiinţării în scris 
despre adoptarea deciziei, pentru a încheia contractul de locaţiune;  

 instanţa de judecată constată că decizia a fost adoptată cu încălcarea 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 

3.10. În cazul în care proiectul de decizie este respins, solicitantului i se 
comunică în scris despre acest fapt şi motivele respingerii. 

4. Coordonarea activităţii de dare în locaţiune cu  
Departamentul arhitectură şi urbanism 

 

4.1. Departamentul economie, reforme şi relaţii patrimoniale prezintă spre 
coordonare Departamentului arhitectură şi urbanism lista de transmitere în locaţiune 
a încăperilor nelocuibile. 

4.2. Departamentul arhitectură şi urbanism prezintă, în termen de o săptămână 
de la data prezentării listei, informaţii referitoare la demolarea obiectivelor arătate 
în listă şi beneficiarul lor. Informaţia Departamentului arhitectură şi urbanism se 
contrasemnează de către Direcţia funciară în  ce priveşte încheierea contractelor de 
arendare a terenurilor. 

4.3. În cazul în care obiectivul nesupus demolării necesită reparaţie capitală 
sau reconstrucţie, se procedează în felul următor: 

4.3.1. Locatarul va comanda proiectul reparaţiei capitale sau reconstrucţiei în 
baza certificatului de urbanism, iar după elaborarea lui va obţine avizele serviciilor 
indicate în certificatul de urbanism. 

4.3.2. Direcţia controlul regimului urban autorizează reconstrucţia obiectivului 
conform proiectului prezentat de către locatar şi efectuează recepţionarea lui, în 
modul stabilit pentru construcţiile noi, cu participarea reprezentantului 
Departamentului. 
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4.4. În cazul în care obiectivul este supus demolării, Departamentul economie, 
reforme şi relaţii patrimoniale coordonează termenul de închiriere cu 
Departamentul arhitectură şi urbanism. 

4.5. Lucrările de reconstrucţie şi reparaţie capitală se efectuează pe contul 
locatarului.  

4.6. În cazul în care încăperea nelocuibilă este amplasată pe un lot de pământ 
destinat pentru exploatarea construcţiei sau care se foloseşte în acest scop, terenul 
respectiv poate fi dat în arendă printr-o singură decizie. 

5. Modificarea şi rezilierea înainte de termen a contractelor  
de locaţiune a încăperilor nelocuibile 

 
5.1. Clauzele contractului pot fi modificate în baza unui acord între părţi. Una 

din părţi poate să solicite modificarea clauzelor contractului doar în cazurile 
prevăzute de legislaţie sau de contract.  

Modificările referitoare la cuantumul chiriei, majorării suprafeţei şi destinaţi 
eiîncăperilor se operează prin decizia Consiliului municipal Chişinău, întocmindu-
se procesul-verbal semnat de ambele părţi.  

Alte tipuri de modificări în contractul de locaţiune se introduc prin procesul-
verbal semnat de ambele părţi. 

5.2. Reorganizarea subdiviziunilor Primăriei care dau în locaţiune, precum şi 
schimbarea proprietarului bunurilor închiriate nu servesc drept temei pentru 
modificarea clauzelor contractului sau rezilierea lui. 

5.3. Rezilierea anticipată a contractului are loc în baza acordului părţilor. La 
cererea uneia dintre părţi contractul poate fi reziliat în temeiul hotărârii instanţei 
judiciare, în cazul în care cealaltă parte încalcă clauzele contractului. 

5.4. Contractul se reziliază şi în cazurile retragerii terenurilor şi a altor resurse 
naturale în interesele statului, municipiului Chişinău, ale societăţii, reconstruirii 
zonei (terenului, cartierului) în baza planului general şi a proiectului aprobat, în 
conformitate cu deciziile Consiliului, precum şi în cazul lichidării persoanei juridice 
sau decesului persoanei fizice care închiriază aceste încăperi. 

5.5. Proprietarul poate să ceară rezilierea anticipată a contractului, în cazurile 
în care locatarul: 

- păstrează şi foloseşte bunurile închiriate necorespunzător contractului sau 
destinaţiei; 

- înrăutăţeşte intenţionat sau din neatenţie starea bunurilor închiriate; 
- nu achită chiria pe parcursul a trei luni de la data expirării termenului de 

plată, dacă contractul nu prevede altceva; 
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- nu îndeplineşte obligaţiunile contractuale de restabilire integrală şi de 
renovare a bunurilor închiriate; 

- oferă în sublocaţiune, fără consimţământul proprietarului, bunurile primite 
conform contractului; 

- foloseşte neraţional bunurile închiriate. 
Încălcările prevăzute mai sus vor fi soluţionate de locator pe cale prejudiciară, 

sau va înainta acţiune în instanţa de judecată.   
5.6. Rezilierea contractului de locaţiune poate fi atacată în instanţele 

judecătoreşti conform legislaţiei. În asemenea cazuri Departamentul reprezintă în 
instanţa judiciară interesele Consiliului. 

6. Obligaţiunile şi responsabilitatea  
părţilor contractante 

 
6.1. Drepturile, obligaţiunile şi responsabilitatea părţilor sunt stabilite în 

contract. 
6.2. Aplicarea sancţiunilor nu scuteşte locatarul de obligaţiunile stabilite în 

contractul de locaţiune şi nici de lichidarea încălcărilor. 
 

7. Stabilirea cuantumului chiriei, acumularea şi  
utilizarea mijloacelor financiare provenite  

din gestionarea încăperilor 
 
7.1. Încăperile nelocuibile închirate de întreprinderile şi instituţiile a căror 

activitate este finanţată în întregime din bugetul municipal şi nu practică activitate 
de antreprenoriat pot fi date în folosinţă prin contractul de comodat . 

7.2. Închirierea încăperilor nelocuibile de către celelalte persoane fizice şi 
juridice se efectuează conform dispoziţiilor generale. 

7.3. Cuantumul chiriei se stabileşte de către proprietar în conformitate cu 
Metodica de calculare a cuantumului chiriei anuale pentru încăperile nelocuibile în 
municipiul Chişinău (anexa nr.2). Modul de achitare a chiriei se fixează în 
contractul de locaţiune.  

7.4. Cuantumul chiriei poate fi schimbat de către proprietar o dată în an în 
cazul schimbării preţurilor, tarifelor, plăţilor sau normelor de amortizare (uzură), 
reglementate de stat, în baza cererii şi ofertei pe piaţa de imobil, precum şi în alte 
cazuri prevăzute de legislaţie, cu informarea neîntîrziată a locatarului. 

7.5. Cuantumul chiriei bunurilor instituţiilor finanţate de la buget se calculează 
conform Legii bugetului pe anul respectiv, dacă aceasta conţine astfel de prevederi. 
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7.6. Proprietarul este obligat să efectueze recalcularea cuantumului chiriei în 
coordonare cu locatarul în termen de o lună, dacă contractul şi legislaţia prevede 
asemenea restricţii. 

Locatarul este informat printr-un aviz în scris sau prin alt mijloc ce garantează 
transmiterea informaţiei. 

Dacă locatarul nu şi-a exprimat intenţia de a recalcula mărimea chiriei în 
termenul stabilit în contract, litigiul se soluţionează în baza hotărîrii instanţei 
judecătoreşti.   

7.7. Plata pentru închirierea încăperilor nelocuibile – proprietate municipală se 
acumulează la contul bugetului local. 

Până la 10 la sută din suma depăşirii planului aprobat la capitolul venituri vor 
fi îndreptate la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţilor Departamentului, 
dezvoltării bazei tehnico - materiale şi a reţelelor compiuterizate. 

8. Predarea-primirea încăperilor  
nelocuibile închiriate 

 
8.1. Predarea-primirea încăperilor nelocuibile se efectuează în baza 

contractului de locaţiune, în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai părţilor, care 
întocmesc procesul-verbal de predare-primire, în care se fixează următoarele: 

8.1.1. Locul şi data întocmirii procesului-verbal. 
8.1.2. Denumirea documentelor în baza cărora reprezentanţii sunt împuterniciţi 

să apere interesele părţilor. 
8.1.3. Numărul şi data semnării contractului de locaţiune în baza căruia se 

efectuează predarea-primirea încăperilor nelocuibile. 
8.1.4. Starea tehnică detaliată a încăperilor nelocuibile şi a reţelelor inginereşti 

ce se transmit. 
8.1.5. Semnăturile reprezentanţilor, confirmate prin ştampilele părţilor. 
8.2. Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în două exemplare. 
8.3. Partea care se obligă, conform contractului de locaţiune, să efectueze 

transmiterea bunurilor, înştiinţează partea opusă, cu cel puţin o săptămână înainte, 
despre intenţia transmiterii respectivelor bunuri. 

9. Controlul executării contractelor 
de locaţiune 

 
9.1. Controlul executării contractelor de locaţiune se efectuează de către 

Departament. 
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9.2. Încălcările depistate în timpul controlului se fixează în procesul-verbal 
privind controlul respectării condiţiilor contractului de locaţiune (forma-model se 
anexează), în prezenţa locatarului sau a doi martori. 

9.3. În termen de o săptămână de la întocmirea procesului-verbal, 
Departamentul este obligat să decidă asupra chestiunii privind responsabilitatea 
locatarului, conform contractului de locaţiune.  

 

II. MODUL DE TRANSMITERE ÎN PROPRIETATE PRIVATĂ 

A GARAJELOR CONSTRUITE CU MIJLOACELE STATULUI, A CELOR 

CONSTRUITE CU MIJLOACE PROPRII ALE CETĂŢENILOR CARE NU FAC 

PARTE DIN COOPERATIVELE DE CONSTRUCŢIE  A GARAJELOR PRECUM 

ŞI MODUL DE LEGALIZARE A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA 

1. Dispoziţii generale 
 

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legile Republicii 

Moldova “Cu privire la proprietate”, “Cu privire la privatizare”, Codul funciar, 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.95 “Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi altor 

mijloace fixe” şi stabileşte regulile şi condiţiile de bază ale transmiterii în 

proprietate privată a garajelor, inclusiv a celor construite cu mijloace proprii în 

municipiul Chişinău ce nu fac parte din cooperativele de construcţie a garajelor. 

1.2. Se transmit în proprietate privată garajele construite din mijloacele 

statului, inclusiv,  cele construite autorizat cu mijloace proprii şi cele construite în 

mod neautorizat, care pot fi legitimate doar în cazul în care corespund prevederilor 

planului general urbanistic de dezvoltare a municipiului. Nu se supun privatizării 

garajele construite din construcţii uşoare (metalice, lemn, etc.), precum şi cele 

amplasate pe reţele inginereşti sau în zonele lor de protecţie şi deservire, în zonele 

riverane ale rîului Bîc şi  bazinelor acvatice. 
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1.3. Garajele amplasate provizoriu în zonele locative de către persoane care se 

bucură de înlesniri conform legislaţiei, se utilizează după destinaţie pînă la 

epuizarea termenului de înlesniri stabilit. În cazul în care aceste garaje sunt utilizate 

de alte persoane ce nu beneficiază de înlesniri şi fără autorizaţia respectivă, ele se 

supun strămutării din zonele locative pe alte terenuri propuse de Preturile de sector, 

de comun acord cu Departamentul arhitectură şi urbanism şi aprobate de către 

Consiliul municipal. Evidenţa garajelor provizorii este ţinută de către Preturile de 

sector. 

1.4. Privatizarea garajelor construite din mijloacele statului se efectuează în 

baza Hotărîrii Comisiei republicane pentru privatizarea obiectivelor închiriate şi 

Regulamentului cu privire la modul de evaluare şi vînzare-cumpărare a obiectivelor 

din fondul de imobile nelocuibile arendate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr.349 din 21.06.1996 şi modificările operate în ea.  

1.5. Recunoaşterea dreptului de proprietate asupra garajelor construite cu 

mijloace proprii se efectuează prin decizia respectivă a Consiliului municipal 

Chişinău. 

1.6. Terenurile necesare pentru exploatarea ulterioară a garajelor privatizate 

(construite anterior din mijloacele statului sau proprii) se atribuie proprietarilor în 

folosinţă prin decizia Consiliului municipal Chişinău. 

1.7. Garajele de stat, aflate la balanţa Departamentului, care, conform 

prevederilor planului general, urmează a fi demolate şi nu pot fi supuse privatizării, 

urmează a fi închiriate în baza contractelor de locaţiune, plata fiind stabilită în 

conformitate cu Metodica de calcul al mărimii plăţii de chirie a încăperilor 

nelocuibile în municipiul Chişinău (anexa nr.2). 

1.8. Garajele construite neautorizat de către cetăţeni, care nu se încadrează în 

planul general şi nu pot fi supuse privatizării, urmează a fi demolate necondiţionat 

pe contul acestora. 
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2. Modul de organizare a transmiterii în proprietate privată a 

garajelor construite cu mijloace proprii 

 

2.1. Procesul de transmitere în proprietate privată a garajelor construite în baza 

mijloacelor proprii este organizat de către Departamentul economie, reforme şi 

relaţii patrimoniale, preturile de sector. 

2.2. Pentru legalizarea dreptului de proprietate privată asupra garajului 

construit pe cont propriu, solicitantul este obligat să depună la pretură următoarele 

documente: 

 cererea de transmitere în proprietate privată a garajului; 

 copia buletinului de identitate şi copia anexei cu viza de reşedinţă; 

 copia dosarului tehnic eliberat de Organul teritorial cadastral (în cazul în care 

dispune); 

 avizul Departamentului arhitectură şi urbanism referitor la posibilitatea 

transmiterii în proprietate privată a garajului şi varianta posibilă de stabilire a 

hotarelor lotului de pămînt necesar pentru exploatarea garajului, elaborată pe 

planul topografic la scara 1:500; 

 decizia cu privire la atribuirea lotului de pământ, planul lotului (sau alt 

document, în baza căruia este amplasat garajul), contractul de locaţiune şi 

certificatul ce confirmă lipsa datoriilor pentru închirierea garajului; 

 alte documentele ce confirmă apartenenţa garajului (extrasul din registrul 

bunurilor imobiliare, hotărîrea instanţei de judecată, etc.). 

2.3. Pentru asigurarea transmiterii în proprietate privată a garajelor construite 

cu mijloacele proprii, în fiecare pretură de sector se formează o comisie prin 

dispoziţia pretorului. 
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2.4. Comisia pentru transmiterea în proprietate privată a garajelor construite cu 

mijloace proprii are următoarele atribuţii: 

 

 examinează în cadrul şedinţelor sale dosarele respective; 

 adoptă hotărîri prin majoritatea simplă de voturi; 

 înaintează Departamentului  setul respectiv de acte şi avizul Comisiei. 

 

2.5. Perfectarea setului de documente privind transmiterea în proprietate 

privată a garajelor construite cu mujloace proprii se pune în sarcina persoanelor  

responsabile din cadrul preturilor de sector, desemnate de către pretori. 

 

3. Transmiterea în proprietate privată a garajelor şi 

autentificarea dreptului deţinătorilor de teren. 

3.1. Garajele construite în baza mijloacelor de stat 

 

3.1.1. Transmiterea în proprietate a garajelor construite din mijloacele statului 

se efectuează în conformitate cu prevederile punctului 1.4. din prezentul 

Regulament. 

3.1.2. Atribuirea terenurilor necesare pentru exploatarea garajelor privatizate 

construite anterior din mijloacele statului se efectuează în următoarea 

consecutivitate: 

- Departamentul economie reforme şi relaţii patrimoniale prezintă listele 

garajelor privatizate Departamentului arhitectură şi urbanism; 

- Departamentul arhitectură şi urbanism examinează listele prezentate şi, în 

baza  normelor urbanistice şi regulilor de construcţie în vigoare, elaborează 
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variantele posibile de stabilire a hotarelor terenurilor necesare pentru exploatarea 

garajelor pe planul topografic la scara 1:500 şi mai apoi le remite Direcţiei funciare; 

-  în baza listelor proprietarilor de garaje şi prelucrărilor arhitecturale ale 

variantelor de stabilire a hotarelor terenurilor necesare pentru exploatarea garajelor, 

Direcţia funciară în coordonare cu serviciile cointeresate, perfectează şi prezintă 

propunerile de rigoare Consiliului, în vederea adoptării deciziei privind atribuirea 

terenurilor. 

 

3.1.3. Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren se eliberează de 

către Direcţia funciară, la cererea proprietarului garajului, după obţinerea în modul 

stabilit a actului de transmitere a liniilor roşii de la Departamentul arhitectură şi 

urbanism. 

 

3.2. Garajele construite în baza mijloacelelor proprii 

3.2.1. Decizia pozitivă a Comisiei constituite prin dispoziţia pretorului de 

sector pentru transmiterea garajelor în proprietate privată serveşte ca temei pentru 

perfectarea proiectelor de decizie a Consiliului cu privire la transmiterea garajului 

în proprietate privată şi atribuirea terenului în folosinţă, şi pentru prezentarea lor la 

şedinţa Consiliului. 

3.2.2. Proiectele deciziilor Consiliului cu privire la transmiterea în proprietate 

privată a garajelor şi repartizarea terenului aferent se perfectează şi se prezintă la 

şedinţele Consiliului de către Departamentul economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale în coordonare cu Direcţia funciară şi Departamentul arhitectură şi 

urbanism în baza setului de documente prezentate de către preturile de sector. 

3.2.3. Deciziile Consiliului cu privire la transmiterea în proprietate privată a 

garajelor şi repartizarea terenurilor aferente se aduc la cunoştinţa solicitanţilor de 

către preturile de sector. 
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3.2.4. După adoptarea deciziei privind transmiterea garajului în proprietate 

privată, garajul va fi transmis solicitantului conform unui proces-verbal de predare-

primire, întocmit de o comisie desemnată de către şeful Departamentului economie, 

reforme şi relaţii patrimoniale. Procesul-verbal de predare-primire urmează a fi 

aprobat de către pretorul de sector. 

3.2.5. La cererea proprietarului garajului, Direcţia funciară va perfecta Titlul 

de autentificare a dreptului deţinătorului de teren în baza deciziei Consiliului şi 

actului de transmitere a liniilor roşii în natură, eliberat în modul stabilit de către 

Departamentul arhitectură şi urbanism. 

3.2.6. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra garajelor construite cu 

mijloace proprii se va efectua de către Organul cadastral teritorial Chişinău, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

III. MODUL DE TRANSMITERE ÎN FOLOSINŢĂ A ÎNCĂPERILOR, 

CONSTRUCŢIILOR ŞI CLĂDIRILOR 

 

1. Dispoziţii generale 
1.1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu legile Republicii 

Moldova «Cu privire la proprietate», «Privind administraţia publică locală», 

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.95 «Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, 

organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor şi altor 

mijloace fixe» şi stabileşte regulile şi condiţiile de bază ale transmiterii în folosinţă 

a încăperilor, construcţiilor şi clădirilor în municipiul Chişinău. 

1.2. Temeiul pentru transmiterea încăperilor, construcţiilor şi clădirilor îl 

constituie decizia de transmitere, adoptată de organele administraţiei publice locale, 

în modul stabilit de prezentul regulament şi alte acte normative. 
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1.3. Transmiterea încăperilor, construcţiilor şi clădirilor se efectuează 

împreună cu documentele respective. 

1.4. Procesul de transmitere în folosinţă este organizat de către Departamentul 

economie, reforme şi relaţii patrimoniale. 

1.5. Transmiterea în folosinţă a încăperilor, construcţiilor şi clădirilor se 

efectuează numai subdiviziunilor Primăriei în baza contractului de comodat. 

 

 

2. Adoptarea deciziilor privind transmiterea  

în folosinţă 

 

2.1. Deciziile privind transmiterea în folosinţă a încăperilor, construcţiilor şi 

clădirilor se adoptă de către Consiliul municipal Chişinău sau de către organul 

împuternicit de acesta. 

2.2. În calitate de iniţiatori ai transmiterii în folosinţă pot fi subdiviziunile 

Primăriei, care prezintă Departamentului argumentarea necesităţii transmiterii şi, 

după caz, avizele autorităţilor ierarhic superioare, precum şi consimţământul 

acestora. 

2.3. Argumentarea transmiterii trebuie să conţină probe şi, după caz, calcule 

care să confirme necesitatea, caracterul şi modul de transmitere. 

2.4. Data transmiterii, precum şi termenele de executare a lucrărilor ce ţin de 

transmiterea încăperilor, construcţiilor şi clădirilor sunt stabilite în decizia de 

transmitere. 

2.5. După adoptarea deciziei privind transmiterea încăperilor, construcţiilor şi 

clădirilor în folosinţă, partea care transmite nu are dreptul să efectueze excluderi din 

mijloacele fixe. 
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3. Dispoziţii finale 

 

3.1. După adoptarea deciziei privind transmiterea în folosinţă a încăperilor, 

construcţiilor şi clădirilor, se perfectează un proces-verbal între partea care 

transmite şi cea care primeşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3.2. Partea care a primit în folosinţă încăperi, construcţii şi clădiri este obligată 

să informeze proprietarul despre toate modificările referitoare la patrimoniul 

transmis. 

3.3. Transmiterea încăperilor, construcţiilor şi clădirilor, efectuată cu 

încălcarea prezentului regulament, poate fi recunoscută nulă în modul stabilit. 

 

 

SECRETAR AL CONSILIULUI 

 

Vladimir Şarban 

 

 

 
 
 
 


