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DECIZIE r.'r'. 2+/9
Din / .*z.t)o zooJ:

t tc' 
privire la operarea unor -ollfi.u,i

-. 
gi completdri in decizia Consiliului

municipal Chiginiu nr.4ll1 din 26'09'2003

"Cu privire la aprobarea Regulamentului

gestiondrii clddirilor, construcliilor 9i

incdperilor cu altd destinalie decAt

' cea locativd - proprietate municipald"

Avand in vedere informali aprezentatd de cdtre Direclia generala economie,

reforme qi relalii patrimoniale qi Direclia general[ transport public Ai c[i de

comunicafie, in temeiul art.84 (2) qi 23 (4) din Legea rv'123-XV din 18'03 '2003

"Privind administralia publicd locald", art'9 din Legea nr'861-XII din

14.01 .!ggz,,cu privire la arenc16", Consiliul municipal chiqinau DECIDE:

1. Capitoiul i din Regulamentul gestiondrii clddirilor, construcliilor 9i

incbperilor cu alt[ destinalie decdt cea locativd - proprietate municipald se

completea zd cttun punct nou, avand urm[torul conlinut:

,,1.g. La incheierea 1i executarea contractelor de localiune a pasajelor

subterane interesele consiliultii municipal chigindu sunt reprezentate de cdtre

Direc{ia generala transport public ai cdi de comunicalie'"

2. (Japitolul 2 din Regulamentul gestiondtii clddirilor, construcfiilor

inc[perilor cu altd destinalie decAt cea locativd - proprietate municipald

conrplelea zd' cuun punct nou, avAnd urmdtorul conlinut:



li

"2.6. Toate acliunile privind pasajele subterane, evidenla spaliului din pasaje

dat in locafiune, controlul gi pdstrarea contractelor de localiune a acestora se

efectueazd de cdtre Direclia generald transport public Ai cbi de comunicalie."

3. Capitolul 3 din Regulamentul gestiondrii clddirilor, construcliilor gi

inciperilor cu altd destinalie dec6t cea locativd - proprietate municipald se

completeazd, cuun punct nou, avdnd urmdtorul confinut:

"3.11. in 
"u"rl 

adoptdrii deciziei Consiliului municipal Chigindu privind

dareain localiune a pasajelor subterane, Direclia generalS transport public gi cai

de comunicalie este obligatd sd perfecteze contractul de localiune."

4. Anexa nr.2 se completeazd cuun punct nou, avAnd urmdtorul confinut:

"4.I4. Pentru incdperile utilizate de cdtre locatarii blocurilor cu multe nivele

in calitate de spalii pentru pdstrare lucrurilor de uz gospoddresc - 12 leilmp

pentru o suprafald de pAnd la20 mP."

5. Viceprimarii, dl Mihai Furtund gi dl Vasile Ursu, vor asigura controlul

executdrii prevederilor prezentei decizii.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

CONTRASEMNAT:

SECRE,TAR INTE.RIMAR

AL CONSILIULUI Nicolae ManastArli
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Anexa nr.l
la dec\ziaConsiliului municipal Chigindu

ff. din

REGULAMENTUL
gestionirii clldirilor, construcfiilor

gi inclperilor cu alti destinafie dec it cea

locativi - proprietate municipall

)

kla :



I. MorrUL DE EVIDENTA $r la.nn iN localIUNE ^q' 
cLAITRILOR'

.'NSTRUCTIILOR $r 
'NCApERILOR 

CU AlrA DESTINATIE DECA' cn',^

LocATrvA - PRoPRIETATE MuNrcrP'uA

L. DisPozifii generale

1.1. cl'dirile, construc e, incaferile, precum qi accesoriile lor se considerd

cu altd destina1ie iecat cea I uti,ra, du.a in conformitate cu norrnele Ei regulile de

construclie sunt edificate sau adaptate in calitate de clddiri, construcfii, incdperi

nelocuibile gi sunt exploatat. in .or.spundere cu normativere gi in' baza planului

urbanistic g.rr.rur ul municipiurui chiginau (in continuare - inc6peri nelocuibiie)'

I.2.PrtnprezentulRegulamentConsiliulmunicipalChiqindu*"bj1.u:^1l:i:]
de eviden!6 qi de dare in chirie a incaper'or neloc ibile aflate in gestrunea

ConsiliuluimunicipalChiqindu(incontinuare-Consiliu).

1.3. incaperile nelocuibile se dau in localiune in baza deciziei Consiliului

municipal Ctiqirra". 
-ltbaza 

deciziei cu privire la darea in localiune se incheie

contractul de locafiune. 
.r ermenur contiacturui de rocaliune se stabileqte in

conformitate cu legislalia i ,rigour. qi 
"t' 

poate depl$i termenul indicat in decizie'

in cazul in care termenul contractutrri O. localiune 
"ste 

mai mare de 3 ani' locatarul

este obligat s6-l irrr"girt . zelaoficiul cadastral teritorial chiqindu'

1.4. Contractele de localiune a incaperilor nelocuibile se incheie intre

consiliu, in calitate de proprietar, gi locatar (anexa nr.3).

1.5'Persoaneleftziceqijuridiceachitdchiriainvalutdnalionala.

1.6. incdperile nelocuibile se dau in sublocaliune inbaza deciziei Consiliului

municiPal Chiqin6u'

L 7 . Litigiile ce apar in procesul executdrii contractului de localiune se

solulionea "a "ontorm 
tegislali.i i,.t vigoare' Departamentul economie' reforme qi

relalii patrimoniale (in continuare-Departament) teprezint' in instanlele

judecatoieqti interesele Consiliului'

1.g. La incheierea gi execut'rea contractelor de rocaliune a pasajeror subterane

e interesele consiliului municipar chigindu sunt reprezentate de c6tre Direclia

generald transport public Ai c6i de comunicafie'

Ef

2. Eviden{a inc[perilor nelocuibile

2.i.Evidenlaincdperilornelocuibileselinedec6treDepartament.

2,2.Toateacliunilefa!6deincbperilenelocuibilesiconstrucliiseefectueazd
gexclusivdecd'treDepartamentcuup,obu'.udec6freConsiliu.

/) ? T)ennrtamentul este obligat sd efectueze cel pulin o dat6 pe an
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2.4. Toate incdperile luate la evidenla in urrna inventarierii se inscriu in

registrul de eviden!6 a patrimoniului municipal'

2.5. Evidenla incdperilor nelocuibile date in localiune, controlul qi pdstrarea

contractelor de localiune se efectueaz6, de cdtre Departament.

2.6. Toate acliunile privind pasajele subterane, evidenla pasajelor subterane

date in localiune, controlul gi pastrare contractelor de localiune a acestora se

efectueazd"de cdtre Direclia generald transport public 9i cdi de comunicalie.

3. inchirierea inciperilor nelocuibile

3.1. incdperile sunt acordate in localiune prin intermediui licitaliilor pentru

oblinerea dreptului de inchiriere a incdperilor cu statut nelocuibil sau pe baza

principiilor generale. Consiliul municipal Chigindu este in drept sd stabileascd

categoriile inc6perilor care nu pot fi transmise in localiune gi a celor care pot fi

transmise fdrd drept de privatizare.

3.1.1. Modul de desfrqurare a licitaliilor este stabilit prin Regulamentul

licitaliilor pentru oblinerea dreptului de inchiriere a incdperilor aflate in gestiunea

Consiliului municipiului Chigindu, aprobat prin deciz\a Consiliului municipal

Chiqindu.

La licitalie sunt propuse pentru inchiriere acele incdperi care sunt solicitate

concomitent de doud sau mai multe persoane.

3.I.2. Modul de dare in localiune a incdperilor pebaza principiilor generale se

efectueazdinbazaacordurilor pdrlilor qi in baza prezentului Regulament. Se acordd

prioritate cetdlenilor care domiciliazd in blocul sau care sunt in vecindtate cu

incdperea propusa in locaJiune. Transmiterea in localiune se efectueazd cu acordul

vecinilor sau al conducerii A.P.L.P. in cazul in care incdperile propuse pentru a fi
date in localiune prin licitalie n-au fost solicitate din diferite motive gi n-au avut loc

negocieri directe pot fi propuse in localiune pe bazaprincipiilor generale-

3.1 .3. Iniliativ a de aincheia un asemenea contract poate sd vind atAt din partea

proprietarului, cAt gi din partea viitorilor locatari. Locatarii igi exprimd dorinla de a

incheia contractul de localiune prin intermediul demersurilor adresate Primdriei.

3.2.Lademersul prezentat se anexeazd documentele necesare inbaza cdrora

Departamentul elaboreiza, in termen de o lun6, proiectul de decizie 9i il prezintl la

gedinfa Consiliului municipai Chiqindu.

3.3. pAn6 a fi prezental"d, Ia gedinla Consiliului municipal Chiqinau

documentele respective urmeaz6" a fi vizate de cdtre Comisia pentru economie,

buget gi patrimoniu public local a Consiliului municipal Chigindu qi Comisia

juridica.

3.4. in cazuladoptdrii deciziei, ea urmeazd sd fie executata in termen de cinci

zile de Ia data adoptdrii.

3.5. Deparramentul este obligat s5 intocmeasca, conform decrn:1,:T^o_ri,.i

q
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privind introducerea unor modificdri sunt semnate de cdtre viceprimarul de ramurd

ul Pti-atiei municipiului Chigindu.

3.6. Pentru perfectarea documentelor gi intocmirea contractului de localiune

locatarul este obligat sd achite cincisprezece salarii minime la contul trezorenal

extrabugetar (special) al Departamentului, care se utilizeazd in conformitate cu

ftegulamentul privind modul de formare gi utilizare a mijloacelor extrabugetare

(speciale) al Departamentului.

3.7. incheierea contractului de localiune se efectueazdnuma\tdrziu de o lund

dela dataingtiinldrii in scris a solicitantului despre adoptarea deciziei.

3.8. Decizia adoptath este inmAnati solicitantului impreund cu contractul de

locafiune a inc[perilor nelocuibile gi anexele respective.

3.9.Decizia respectivA igi pierde valabilitatea juridicd qi urmeazd a fi anuiatd

in cazurile in care:

r solicitantul nu s-a ptezentat in termen de o lund de la data inqtiinldrii in
scris despre adoptarea deciziei, pentru a incheia contractul de localiune;

r instanla de judecatd constatd cd decizia a fost adoptatd cu incilcarea
prevederilor legislaliei in vigoare.

3.10. in cazul in care proiectul de decizie este respins, solicitantului i se

comunici in scris despre acest fapt gi motivele respingerii.

3.11. in cazul adoptdrii deciziei Consiliului municipal Chiqindu privind darea

in localiune a pasajelor subterane, Direclia generald transport public qi cdi de

comunicalie este obligatd sd perfecteze contractul de localiune.

4. Coordonarea activitlfii de dare in loca{iune cu

Departamentul arhitecturl 9i urbanism
4.1. Departamentul economie, reforme Si relatii patrimon\aIe prezint[ spre

coordonare Departamentului arhitecturd gi urbanism lista de transmitere in
localiune a incdperilor nelocuibile.

4.2.Depar:tamentul arhitecturd gi urbanism prezintd, in termen de o sdptdmAnd

de la data prezentdrii listei, informalii referitoare la demolarea obiectivelor ardtate

in listd gi beneficiarul 1or. Informalia Departamentului arhitecturd 9i urbanism se

contrasemneazd de cdtre Direclia funciard in ce privegte incheierea contractelor de

arendare a terenurilor.

4.3.in cazul in care obiectivul nesupus demoldrii necesitd reparalie capitald

sau reconstruclie, se procedeazd'in feiul urmdtor:

4.3.L Locatarul va comanda proiectul reparaliei capitale sau reconstrucliei in

baza certificatului de urbanism, iar dupd elaborarea lui va obline avizele serviciilor

indicate in certificatul de urbanism.

{
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4.3.2. Direclia controlul regimului urban autorrzeazd reconstruclia obiectivului

conform proiectulu\ prezentat de cdtre locatar gi efectueazd. rcceplionarea lui, in

modul stabilit pentru construcliile noi, cu participarea teprezentantului

Pepartamentului.

4.4.in cazul in care obiectivul este supus demoldrii,Departamentul economie,

reforme si relalii patrimoniale coordoneazd termenul de inchiriere cu

peparlamentul arhitecturd 9i urbanism.

4.5. Lucrdrile de reconstruclie gi reparalie capitald se efectueazd pe contul

locatarului.

4.6.in cazul in care incdperea nelocuibild este amplasatd pe un lot de pdmdnt

destinat pentru exploatarea construcliei sau care se folosegte in acest scop, terenul

respectiv poate fi dat in arendd printr-o singurd decizie.

5. Modificarea qi rezilierea inainte de termen a contractelor
de locafiune a inclperilor nelocuibile

5.L Clauzele contractului pot fi modificateinbazaunui acord intre pdrli. Una

din p6r!i poate sd solicite modificarea clauzelor contractului doar in cazurile

prevdzute de legislalie sau de contract.

Modificdrile referitoare }a cuantumul chiriei, majordrii suprafelei 9i destinaliei

inciperilor se opereazd.prin decizia Consiliului municipal Chigindu, intocmindu-se

procesul-verbal semnat de ambele parfi'

Alte tipuri de modificdri in contractul de locatiune se introduc prin procesul-

verbal semnat de ambele Parli.

5.2. Reorganizarea subdiviziunilor Primdriei care dau in locafiune, precum 9i

schimbarea proprietarului bunurilor inchiriate nu servesc drept temei pentru

modificar ea clauzelor contractului sau rezilierea lui.

5.3. Rezilierea anticipatd a contractului are loc inbaza acordului pirlilor. La

cererea uneia dintre p1rli contractul poate fi rezrliat in temeiul hotdrdrii instanlei

judiciare, in cazulin care cealaltd parte incalcd clauzele contractului.

5.4. Contractul se reztliazd gi in cazurtle retragerii terenurilor gi a altor resurse

naturale in interesele statului, municipiuJui Chigindu, ale societdlii, reconstruirii

zonei (terenului, cartierului) in baza planului general gi a proiectului aprobat, in

conformitate cu deciziile Consiliului, precum gi in cazul lichiddrii persoanei

juridice sau decesului perso anei fizice care inchiriazd aceste incdperi.

5.5. proprietarul poate s6 ceard rezllierea anticrpatd, a contractului, in cazurile

in care locatarul:

- pdstreazd gi folosegte bunurile inchiriate necorespunzdtor contractului sau

destina{iei;

rt
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- inrdutilegte intenlionat sau din neatenlie starea bunurilor inchiriate;

- nu achitd chiria pe parcursul a trei luni de la data expirdrii termenului de

platd, dacd contractul nu prevede altceva;

- nu indeplinegte obligaliunile contractuale de restabilire integrald gi de

renovare a bunurilor inchiriate;

- oferd in sublocaliune, fdrd consimldm6ntul proprietarului, bunurile primite

conform contractului;

- folosegte neralional bunurile inchiriate.

incdlcdril e prevdzute mai sus vor fi solulionate de locator pe cale prejudiciard,

sau va inainta acliune in instanla de judecatd.

5.6. Rezilierea contractului de localiune poate fi atacatd. in instanlele
judecdtoregti conform legislaliei. in us"menea cazuri Departamentul reprezintd in
instanla judiciard interesele Consiliului.

6. Obligafiunile qi responsabilitatea
pIr{ilor contractante

6.L Drepturile, obligaliunile gi responsabilitatea pdrlilor sunt stabilite in
contract.

6.2. Aplicarea sancliunilor nu scutegte locatarul de obligaliunile stabilite in
contractul de localiune gi nici de lichidarea incilcdrilor.

7. Stabilirea cuantumului chiriei, acumularea $i
utilizarea mijloacelor financiare provenite

din gestionarea inciperilor
7.1. incdperile nelocuibile inchirate de intreprinderile gi instituliile a cdror

activitate este finanlatdin intregime din bugetul municipal gi nu practic[ activitate
de antreprenoriat pot fi date in folosinld prin contractul de comodat.

7.2. inchirierea incbperilor nelocuibile de cdtre celelalte persoane fizice gi

juridice se efectueazd" conform dispoziliilor generale.

7 .3. Cuantumul chiriei se stabilegte de cdtre proprietar in conformitate cu

Metodica de calculare a cuantumului chiriei anuale pentru incdperile nelocuibile in
municipiul Chiginau (anexa nr.2). Modul de achitare a chiriei se fixeazd in
contractul de localiune.

7.4. Cuantumul chiriei poate fi schimbat de cdtre proprietar o datd in an in
cazul schimbdrii prelurilor, tarifelor, pl[1ilcr sau norrnelor de amorttzare (uzurd),

reglementate de stat, in baza cererii qi ofertei pe piala de imobil, precum gi in alte
caz:r'tri nrevizrrfe de lesislatie^ cu informareaneintitziatd, a locatarului.

4
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7 .5. Cuantumul chiriei bunurilor instituliilor frnanlate de Ia buget se

calcrileazd.conform Legii bugetului pe anur respectiv, dacd aceasta conline astfel de

prevederi.

7.6. proprietarul este obligat sd efectueze recalcularea cuantumului chiriei in

coordonare cu locatarul in termen de o lund , dacd contractul 9i legislalia prevede

asemenea restriclii'

Locatarul este informat printr-un av\z in scris sau prin alt mijloc ce garanleazd

transmiterea informaliei.

Dac1,locatarul nu gi-a exprimat intenlia de a recalcula m[rimea chiriei in

termenul stabilit in coniract, litigiul se solulioneazd in baza hotdrarii instanlei

judec6toreqti.

T.T.pIatapentru inchirierea incdperilor nelocuibile - proprietate municipald se

acumulea zd Ia contul bugetului local'

pAn6 la 10 la sutd din suma depagirii planului aprobat la capitolul venituri vor

fi indreptate la imbundtalirea condiliilor de munci ale angajalilor Departamentului,

dezvolldrtrbazeitehnico - materiale gi a relelelor cornputerizate-

8. Predarea-primirea inciperilor
nelocuibile inchiriate

g.1. predarea-primirea incdperilor nelocuibile se efectueazd' in baza

contractului de localiune , in prezen\a reprezentanlilor imputernicili ai pdrlilor, care

intocmesc procesul-verbal de predare-primire, in care se fixeazd urmdtoarele:

8.1.1. Locul qi data intocmirii procesului-verbal'

g.1.2. Denumirea documentelor in baza cdrora reprezentanlii sunt

imputernicili sa apere interesele pdrfilor'

g.1.3. Numdrul gi data semndrii contractului de localiune inbaza ciruia se

efectueazd predarea-primirea incaperilor nelocuibile.

g.1.4. Starea tehnicd detaliatd a incdperilor nelocuibile qi a relelelor inginereqti

ce se transmit.

8. 1.5. Semndturile reprezentanlilor, conhrmate prin gtampilele parlilor'

8.2. Procesul-verbal de predare-primire se intocmeqte in doud exemplare'

8.3. Parte a care se obligS, conform contractului de localiune, s5 efectueze

transmiterea bunurilor, inqtiinleazdpartea opus6, cu cel pulin o sdptdmAnd inainte'

despre intenlia transmiterii respectivelor bunuri'

t
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9. Controlul executirii contractelor de loca{iune
g.l. Controlul executdrii contractelor de localiune se efectueazd de cdtre

Pepattarnent.

9.2. inc1lcdrile depistate in timpul controlului se fixeazd in procesul-verbal

privind controlul respectdrii condiliilor contractului de localiune (forma-model se

anexeazd), in prezenla locatarului sau a doi martori.

9.3. i.r termen de o sdptdm6nS de Ia intocmirea procesului-verbal,

Departamentul este obligat sd decidd asupra chestiunii privind responsabilitatea

locatarului, conform contractului de locafiune.

II. MONUL DE TRANSMITERE iN PNOPRIETATE PRIVATA

A GARAJELOR CONSTRUITE CU MIJLOACELE STATULUI, A CELOR

C9NSTRUITE CU MIJLoACE PROPRII ALE CETATENILOR CARE NU FAC

PARTE DIN COOPERATIVELE DE CONSTRUCTIE A GARAJELOR PRECUM

$I MODUL DE LF,GALIZARE A TERENURILOR AFERENTE ACESTORA

1. Dispozi{ii generale

1.l. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu Legile Republicii

Moldova "Cu privire la proprietate", "Cu privire la privatizare", Codul funciar,

Hot6r6rea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.95 "Despre aprobarea

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

organizallilor, instituliilor, a subdiviziunilor lor, clddirilor, construcliilor qi altor

mijloace fixe" gi stabileqte regulile gi condiliile de bazd ale transmiterii in

proprietate privatd a garajelor, inclusiv a celor construite cu mijloace proprii in

municipiul Chiqindu ce nu fac parte din cooperativele de construclie a garajelor.

1..2. Se transmit in proprietate privatd garajele construite din mijloacele

statului, inclusiv, cele construite autorizat cu mijloace proprii gi cele construite in

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

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

garajele construite din construclii u$oare (metalibe, lemn, etc'), plecum 9i cele

I* tl

q



ii6

:i1' o"

I

arrrylasatepe relele inginereqti sau in zonele lor de proteclie gi deservire, in zonele

rryerane ale rdului BAc Ai bazinelor acvatice'

1.3. Garajele amplasate provizoriu in zonele locative de cdtre persoane care se

bucur[ de inlesniri conform legislaliei, se fiilizeazd dupd destinalie pind la

ep'izareatermenului de inlesniri stabilit. in cazul in care aceste garaje sunt utilizate

de alte persoane ce nu beneficiazd de inlesniri gi fbr6 autor\za\ia respectivd, ele se

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

de comun acord cu Departamentul arhitecturd gi urbanism qi aprobate de cdtre

Consiliul municipal. Evidenfa garajelor provizorii este tinuti de cdtre Preturile de

sector.

1.4. privatizarea garajelor construite din mijloacele statului se efectueazdin

baza Hotdr6rii Comisiei republicane pentru privatizarea obiectivelor inchiriate qi

Regulamentului cu privire la modul de evaluare 9i vdnzare-cumpdrare a

obiectivelor din fondul de imobile nelocuibile arendate, aprobat prin Hot[rArea

Guvernului Republicii Moldova nr.349 din 2I.06.1996 qi modificdrile operate in

ea.

1.5. Recunoaqterea dreptului de proprietate asupra garajelor construite cu

mijloace proprii se efectueazd prin decizia respectivd a Consiliului municipal

Chiginau.

1.6. Terenurile necesare pentru exploatarea ulterioard a garajelor ptlatizate

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

folosinfd prin decizia consiliului municipal chiqinau.

I.l. Garajele de stat, aflate la balanla Departamentului, cate, conform

prevederilor planului general, urmeazd a fi demolate 9i nu pot fi supuse pr1atizdrir,

urmeazd a fi inchiriate in baza contractelor de localiune , plata fiind stabilitd in

conformitate cu Metodica cte calcul aI mdrimii. p16!ii de chirie a incdperilor

Q nelocuibile in municipiul Chiqin[u (anexa ,nr'2)'
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1.8. Garajele construite neautorizat de c6tre cetdfeni, care nu se incadreazdin

planul general qi nu pot fi supuse privat\zdrti, urmeazd a fi demolate necondilionat

oe contul acestora.

2. Modul de organizare a transmiterii in proprietate privatl a

garajelor construite cu mijloace proprii

2.1 . procesul de transmitere in proprietate privatd a garajelor construite inbaza

mijloacelor proprii este organ\zat de cdtre Departamentul economie, reforme 9i

relalii patrimoniale, preturile de sector.

2.2. Pentru lega\izatea dreptului de proprietate privatd asupra garajului

construit pe cont propriu, solicitantul este obligat sd depund la preturd urmdtoarele

documente:

r cererea de transmitere in proprietate privatd a garajului;

r copia buletinului de identitate Si copia anexei cuviza de reqedin!6;

r copia dosarului tehnic eliberat de Organul teritorial cadastral (in cazul in care

dispune);

I avizul Departamentului arhitecturd gi urbanism referitor la posibilitatea

transmiterii in proprietate privatd a garajului si varianta posibill de stabilire a

hotarelor lotului de pamAnt necesar pentru exploatarea garajului, elaboratd pe

planul topografic la scara 1:500;

I decizia cu privire la atribuirea lotului de pdmAnt, planul lotului (sau

document, in baza cdruia este amplasat garajul), contractul de localiune

certificatul ce confirmd lipsa datoriilor pentru inchirierea garajului;

I alte docuinentele ce confirmd apartenenla garajului (extrasul din registrul

bunurilor imobiliare, hotdrArea instanlei de judec4t6, etc.).

alt

9i
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2.3. pentru asigurarea transmiterii in proprietate privatd a garajelor construite

cu mijloacele proprii, in fiecare preturd de sector se formeazd o comisie prin

dispozilia Pretorului-

2.4. Comisia pentru transmiterea in proprietate privatd a garqelor construite

cu mijloace proprii are urmdtoarele atribufii:

I examin eazdincadrul gedinlelor sale dosarele respective;

r adoptd hotdrAri prin majoritatea simpld de voturi;

I inainte azdDepartamentului setul respectiv de acte si avizul Comisiei.

2.5. perfectarea setului 'de documente privind transmiterea in proprietate

privatd a garajelor construite cu mijloace proprii se pune in sarcina persoanelor

responsabile din cadrul preturilor de sector, desemnate de cdtre pretori'

3. Transmiterea in proprietate privatl a garaielor qi

autentificarea dreptului defindtorilor de teren.

3.1. Garajele construite in baza mijloacelor de stat

3.1.1. Transmiterea in proprietate a garajelor construite din mijloacele statului

se efectueazd in conformitate cu prevederile punctului I.4. din prezentul

Regulament.

3.L2. Atribuirea terenurilor necesare pentru exploatarea garaielor privat\zate

construite anterior din mijloacele statului se efectueazd, in urmdtoarea

consecutivitate:

- Departamentul economie refcrme Si relatii patrimoniale ptezirftd listele

garaj elor priv attzate Departamentului arhitecturd qi urb ani sm ;

- Departamentul arhitecturd qi urbanism exaryineazd listele ptezenlate qi, in

baza normelor urbanistice 9i regulilor de construclie in vigoare' elaboteazd

tl

*



vartantele posibile de stabilire a hotarelor

garap\or pe planul topografic la scara

func\are;

- in baza listelor proprietarilor de garaje qi prelucrdrilor arhitecturale ale

variantelor de stabilire a hotarelor terenurilor necesare pentru exploatarea garajelor,

Direclia funciard in coordonare cu serviciile cointeresate, perfecteazd gi prezintd

propunerile de rigoare Consiliului, in vederea adoptdrii deciziei privind atribuirea

terenurilor.

3;^3. Titlul de autentif,rcare a dreptului delindtorului de teren se elibereazd de

c6tre Direclia funci ard,Ia cererea proprietarului garajului, dup6 oblinerea in modul

stabilit a actului de transmitere a liniilor rogii de la Departamentul arhitectur[ 9i

urbanism.

3.2. Garajele construite in baza mijloacelelor proprii

3.2.I. Decrzia pozitivd a Comisiei constituite prin dispozilia pretorului de

sector pentru transmite rea garaplor in proprietate privatd servegte ca temei pentru

perfectarea proiectelor de decizie a Consiliului cu privire la transmiterea garajului

in proprietate privatd qi atribuirea terenului in folosinld, 9i pentru prezenlatea lor la

gedinla Consiliului.

3.2.2.proiectele deciziilor Consiliului cu privire la transmiterea in proprietate

privatd a garajelor qi repartizareaterenului aferent se perfecteazd qi se prezintd la

gedinlele Consiliului de cdtre Departamentul economie, reforme 9i relalii

patrimoniale in coordonare cu Direclia funciara qi Departamentul arhitecturd gi

urbanism inbazasetului de documente prezentate de cdtre preturile de sector.

3.2.3. Deciziile Consiliului cu privire la transmiterea in proprietate ptlatd, a

garajelor gi repartizarea terenurilor aferente se adirc la cunoqtinla solicitanlilor de

cifre nrefrrrile de sector.

t2
terenurilor necesare pentru exploatarea

1:500 gi mai apoi le remite Direcliei

I

,Jr
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3.2.4. Dupd adoptarea deciziei privind transmiterea garciului in proprietate

privat6, garajulva fi transmis solicitantului conform unui proces-verbal de predare-

prrmire,intocmit de o comisie desemnatd de cdtre geful Departamentului economie,

reforme qi relalii patrimoniale. Procesul-verbal de predare-primire urmeazd a ft

aprobatde cdtre pretorul de sector'

3.2.5. La cererea proprietarului garajului, Direclia funciard va. perfecta Titlul

de autentificare a dreptului delindtorului de teren in baza deciziei Consiliului 9i

actului de transmitere a liniilor rogii in naturd, eliberat in modul stabilit de cdtre

Departamentul arhitectur[ qi urbanism'

3.2.6. inregistrarea dreptului de proprietate asupra garajelor construite cu

mijloace proprii se va efectua de cdtre Organul cadastral teritorial Chigindu, in

conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare'

III. MoDuL DE TRANSMITERE iN rOr-osINTA n ixcApERILOR'

CONSTRUCTIILOR $I CLADIRILOR

1. DisPozifii generale

1.1. prezentul regulament este elaborat in conformitate cu legile Republicii

Moldova <Cu privire la proprietate>, <Privind administralia publicd locald>,

Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.95 <Despre aprobarea

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

organ\zaliilor, instituliilor, a subdiviziunilor lor, clddirilor, construcliilor 9i altor

mijloace fixe> gi stabileqte regulile gi condiliile de bazd ale transmiterii in folosin{d

a incdperilor, construcliilor 9i cladirilor in municipiul Chigindu'

1.2. Temeiul pentru transnfterea incdperilor, construcliilor 9i clddirilor il

constituie deciziade transmitere, adoptatd de organele administraliei publice locale,

in modul stabilit de ptezentul regulament qi alte acte normative'
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1.3. Transmiterea incaperilor, construcliilor 9i clddirilor se efectueazd'

irnpreund cu documentele respective'

1.4. procesul de transmitere in folosinld este organizat de c6tre Departamentul

economie, reforme 9i relalii patrimoniale'

1.5. Transmiterea in folosinld a incaperilor, construcliilor 9i cladirilor se

efectueazd,numai subdiviziunilor primdriei inbazacontractului de comodat.

2. Adoptarea deciziilor privind transmiterea

in folosin{I

2.1. Deciziile privind transmiterea in folosin!1 a incdperilor, construcliilor qi

cladirilor se adopta de cltre consiliul municipal chiginau sau de c6tre organul

imputernicit de acesta.

2.2. in calitate de iniliatori ai transmiterii in folosinld pot fi subdiviziunile

primdriei, care prezintd Departamentului argumentarea necesitdlii transmiterii 9i,

dupd caz) avizele autoritdlilor ierarhic superioare, precum qi consimldmdntul

acestora.

2.3. Argumentarea transmiterii trebuie sd conlina probe qi, dupd caz, calcule

care sd confirme necesitate a, catacterul 9i modul de transmitere'

2.4. Datatransmiterii, precum 9i termenele de executare a lucrdrilor ce lin de

transmiterea incdperilor, construcliilor 9i clddirilor sunt stabilite in decizia de

transmitere.

2.5. Dupd adoptarea deciziei privind transmiterea incdperilor, construcliilor 9i

cladirilor in folosin!d., pattea care transmite nu are dreptul si efectueze excluderi

din mijloacele fixe.
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3. Dispozi[iifinale

DupS adoptarea deciziei privind transmiterca in folosinfd a incdperilor,

partea careilor gi clddirilor, se perfecteazd un proces-verbal intre

ite gi cea cale primeqte, in conformitate cu legislafia in vigoare'

i, l.z. partea care aprimit in folosinfd incdperi, construclii qi clddiri este obligatd

i, inforrneze proprietarul despre toate modificdrile referitoare la patrimoniul

ansmiterea incdperilor, construcliilor 9i clidirilor, efectuat[ cu

prezentului re lament, poate fi recunoscutd nulS in modul stabilit.

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI Nicolae Manastdrli



Anexd nr.2
la decizia Consiliului municipal Chigindu

dinnr.

METODICA DE CALCUL AL CUANTUMULUI CHIRIEI ANUALE

pENTRU ixCApnRILE NELOCATIvE AFLATE iN CnSUUNEA

CONSILIULUI MUNICIPAL CHI$INAU

1. Mirimea chiriei anuale se stabilegte prin formulai

Q:PxVP.xKxS,unde

Q - mdrimea chiriei anuale;

P - valoarea incdperilor apreciate in puncte;

Vp. - valoarea unui punct care constituie 30 la sut6 din salariul minimal;

K - coeficientul aplicat in funclie de genul de activitate a locatarului in

incdperile inchiriate;

S - suprafala incdperilor inchiriate (m.p.)'

2. Aprecierea inclperilor nelocative in puncte se efectueazdr[inindu-se

cont de urmitorii factori, fiecare avind ponderea sa:

2.I. Amplasamentul in oraq ( ponderea - 4r0)

Z.l.L Bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt gi cartierele nemijlocit aldturate-l5

puncte;

2.I.2. Cartierele centrului istoric al municipiului, mdrginite de str'

Alexandru cel Bun, bd. D.cantemir, bd. c.Negruzzi, str. ciuflea, str'

L.Tolstoi, str. Alexei Mateevici, str. Mihai viteazul (inclusiv bulevardele 9i

strdzile menlionate), cu exceplia celor indicate in pct'2'1'1', bd' Dacia,

Decebal, Renagterii, Iurii Gagartn,Mircea cel Bdtrdn, Moscova, Traian, str'

Kiev, Bogdan voievod, Alecu Russo, Ion Creang6' Alba-Iulia, vasile

Lupu, Gh. Asachi, P. Halipa, v. Alecsandri, Miorila, 9os. HAncegti ( pdn6la

interseclia cu str.Miorila), precum qi cartierele nemijlocit alaturate lor - 10

puncte;

2.I.3.Teritoriile care n-au fost indicate in punctele 2.I .I ., 2.I .2 - 3 puncte'



2.2. Tipurile inciperilor (pondere a - 2,5)z

2.2.I. Clddire separati - 15 puncte;

2.2.2. Supraterane (parter) - 10 puncte;

2.2.3. Supraterane (cu exceplia parterului) gi pasajele personale subterane -
5,5 puncte;

2.2.4. Soclu-3 puncte;

2.2.5. Etaj tehnic, demisol cu geamurt -2 puncte;

2.2.6. Subsoluri - 1 punct;

2.3. Amplasamentul in cartier (pondere - 1'0):

2.3.I. Hotarele cartierului cu ieqire in stradd - 10 puncte;

2.3.2. Hotarele cartierului cu iegire in curte - 5 puncte;

2.3.3. Interiorul cartierului - 1 punct;

Noti: Dacdincdperile de la hotarele cartierului au iegire atAt in stradS, cdt

gi in curte, toate incdperile se considerd cu ieqire in stradd.

2.4. Existenfa lotului de pimint aliturat (ponderea - 1'0):

2.4.7. Lot de pdmAnt cu suprafa\amai mare de 100 mp ce poate fi folosit in

exclusivitate de cdtre locatar - 15 puncte;

2.4.2. Lot de pdmAnt cu suprafala de pAnd la 100 mp ce poate fi folosit in

exclusivitate de cdtre locatar- 10 puncte;

2.4.3. Lot de pdmdnt cu suprafala mai mare decAt 100 mp ce poate fi folosit

de cdtre locatar impreund cu alli locatari - 8 puncte;

2.4.4. Lot de pdmAnt cu suprafalapdi6,la 100 mp ce poate fi folosit de

cdtre locatar impreund cu alli locatari - 5 puncte;

2.4.5. Lotul de pdmAnt nu existd sau nu poate fi folosit - 0 puncte.

2.5.Dezvoltarea retelelor inginereqti (pondere - 1'5):

2.5.1. Posibilitatea conect[rii la relelele inginereqti- 12 puncte;

2.5.z.Nu este posibild conectarea la relelele ingineregti - 0 puncte'E{

.v
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Noti: in cazul in care relelele inginereqti sunt folosite de mai mul1i

locatari, ponderea factorului este egald cu 0,5. in calcul se iau doar

suprafelele unde sunt relele inginereqti'

Evaluarea incdperilor in puncte se calculeazd addug6nd produsele dintre

num6ru1 de puncte qi ponderea pentru fiecare factor' Aprecierea in puncte a

incaperilor se fixeaz|infiga de evaluare a incaperilor.

3. valoarea unui punct la evaluarea incdperilor nelocative

proprietate municipali se stabilegte in mirime de 30 la sutl din

salariul minimal stabilit in republici. Marimea in cauzd poate fi

modificatd in cazur\ aparte in conformitate cu rezultatele licitaliilor

(concursurilor) organ\zate in modul stabilit de consiliu.

4. La evalu area mirimii chiriei anuale se aplici coeficientul K in

func{ie de genul de activitate a locatarului in inciperile inchiriate, qi

anume:

4.1 . Pentru ateliere de crealie - 0'1;

4.2. Pentru instituliile de cultur6, gtiinld, medicina, invaldmdnt public

frnanlate din bugetul de stat - 0,1, dac[ legea bugetului pe anul respectiv nu

prevede altfel;

4.3. Pentru instituliile Primdriei finanlate din bugetul municipal - in baza

contractului de comodat;

4.4.perfiru subdiviziunile primdriei municipiului Chigindu gi instituliile de

stat aflate Ia autogestiune qi organizaliilor obqteqti care nu practicd

activitate de antreprenoriat in incdperile inchiriate - 0r25;

4.5. Pentru organizaliile obqteqti care practic[ activitatea de antreprenor in

incdperile inchiriate se aplica coeficientul in funclie de destinalia ramurald

de utilizare a incdperilor conformprezentei metodici;

4.6. pentru inclperile folosite in scopuri de produclie 9i amplasarea

garajelor - 1'0;



4.7. Pentru sediile partidelor gi altor orgartizatii social-politice, pentru

spafiile folosite in calitate de sdl[ de studii, grddini,te-gcoli, spaliile folosite

pentru efectuarea lucrdrilor de cercetare 9i proiectare - 0'6;

4.8. Pentru inchirierea garajelor de cdtre pensionari, veterani, de rdzboi

gi invalizi - 0'05;

4.9. Pentru incdperile utilizate in calitate de sedii -2r2;

4.g.L Pentru incdperile fiilizateiri scopuri de comer! gi alimentafie public6-

215;

4.10. Pentru instituliile financiare (bdnci, companii financiare), companii

fiduciare, fonduri de investilii, br.rse, instittrlii de asigurare - 3'0;

4.I1. Pentru casele de schimb valutar, cazinouri, punctele de inregistrare

gi inchiri e audio, video - 4,0;

4.I2. Pentru alte incdperi dec6t cele enumerate in pr.rnctele 4.L. .11.-

1.2;

4.I3. Pentru spafiile inchiriate in incinta gcolilor, grddinilelor,

policlinicilor gi in centrele de crea,ti" u 
"opiilor 

(in bazagraficului) mdrimea

chiriei anuale se stabilegte prin produsul dintre raportul cuantumului anual

.la 12 (doudsprezece) ore pe zi, maxim posibil de folosit de cdtre locatari gi

pioprietari gi numirul de ore folosite de citre locatari pe zi, conform

graficului.

4.I4. Pentru inciperile :utilizate de cdtrg 
"locatarii 

blocurilor cu multe

niveluri in calitate de spalii pentru pdstrarea lucrurilor de uz gospoddresc -
l2leilmp pentru o suprafald de pAnd la20 mp'

SECRETAR INTERIMAR
AL CONSILIULUI Nicolae Manastdrli


