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Stimate domnule deputat, 

Domnului Ion CEBAN, 
deputat in Parlamentul 
Republicii Moldova 

Centrul a examinat demersul DVS. privind legalitatea actiunilor factorilor de decizie 
ai Primariei mun.Chi~inau, referitor la emiterea proiectului de Decizie ,,Cu privire la 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str. Melistiu 1/1 , 
~i eliberarea actelor permisive pentru construcfia blocului locativ din str.Melistiu 1/1 . 

Ca urmare, s-a constatat ca, la 07.12.2015, cet. Ion Angheluta ~i cet. Nina Carau~, 
proprietari ai terenurilor din str. Melestiu, 1/1 ~i 1/2, au depus cerere privind operarea 
modificarilor in Regulamentul local de urbanism aprobat prin decizia Consiliului 
municipal Chi~inau nr. 22/40 din 25.12.2008, in vederea schimbarii codului urbanistic 
pentru terenurile mentionate din zona cu codul ,,R2", cu functiuni rezidentiale, Iini~tite, 
cu densitate redusa in zona cu codul ,,R6", rezidentiala, cu densitate medie. 

Ulterior, terenurile respective au fost comasate, cu formarea unui bun imobil cu nr. 
cadastral 0100104787, din str. Melestiu 1/1. 

in baza Planului Urbanistic Zonal elaborat de SRL ,,Baucom Grup", avizele 
Agentiei Ecologice Chi~inau, Centrului de sanatate publica din municipiul Chi~inau, 
Serviciului Protectiei Civile ~i Situatiilor Exceptionale, I.M.P. ,,Chi~inauproiect" a fost 
emisa dizpozitia viceprimarului municipiului Chi~inau nr. 195-d din 13.03.2017 ,,Cu 
privire Ia organizarea consultarilor publice asupra proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal 
privind valorificarea terenului cu numarul cadastral 0100104787 din str. Melestiu, 1/1". 
intru operarea de modificari in Regulamentul local de urbanism, aprobat prin decizia 
Consiliului municipal Chi~inau nr. 22/40 din 25.12.2008, in vederea substituirii codului 
de reglementare urbanistica ,,R2" (functiuni rezidentiale, lini~tite, cu densitate redusa) cu 
codul ,,R6" (rezidentiala, cu densitate medie ). 

In cadrul consultarilor pub lice din 14.04.20 I 7, a fost discutat proiectul propus. iar 1n 
baza procesului-verbal al consultarilor publice nr. 8 din 14.04.2017. a fost perfectat 
proiectul de decizie privind substituirea codului de reglementare urbanist idi al terenului 
cu din str. Melestiu 1/1. Proiectul de decizie nominalizat, a fost examinat in ~adrul 
~edintei Comisiei pentru constructii, arhitectura ~i resurse funciare a Consiliului 
municipal Chi~inau din 28.04.20 I 7. 

Conform deciziei Consiliului municipal Chi~inau nr. 5/17-3 din l 1.0.L?0 I 7. a fosl 
aprobat Planul urbanistic zonal ~i operate modificari in Regularnentul local de urbanism 
aprobat prin decizia Consiliului municipal Chi~inau nr. 22/40 din 25 .12.2008. in vctk rea 



) 

substituirii codului urbanistic pentru terenul cu nr. cadastral O 100104 787 d' R2" " R6" , 1n zona ,, m zona ,, . 

. ~otri:it preveder~lor legislatiei in vigoare, documentatia de urbanism ~i amenajare a 
tentonu~m se r~exam~neaza periodic ~i se modifica pentru a fi adaptata noilor conditii 
econom1ce, sociale ~1 tehnice. 

Articolul 14 din Legea Republicii Moldova nr. 835 din 17.05 .1996 ,,Privind 
principiile urbanismului ~i amenajarii teritoriului", stipuleaza ca Planul urbanistic zonal 
se intocme~te pentru o parte din teritoriul unei localitati sau pentru un teritoriu predestinat 
functionarii ~i dezvoltarii localitatii. 

Respectiv, Planul urbanisti~ zonal elaborat de SRL ,,Baucom Grup", cuprinde o 
zona de studiu mai mare decat limitele terenului din str.Melistiu 1/1. 

Reie~ind din faptul ca, Regulamentele de urbanism sunt documentatii cu caracter 
exclusiv reglementator, prin decizia Consiliului municipal Chi~inau nr. 5/17-3 din 
11 .05 .2017 a fost substituit codul de reglementare urbanistica al terenului din 
str. Melestiu, 1/1 din ,,R2" (zona rezidentiala lini~tita, cu densitate redusa), in ,,R6" (zona 
rezidentiala cu densitate medie ). 

in conformitate cu art. 64 (1) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 "Privind 
administratia publica locala", controlul sub aspectul legal al deciziilor Consiliului 
municipal Chi~inau se efectuiaza de catre Cancelaria de Stat (Oficiul Teritorial 
Chi~inau). 

Conform art. 68 din Legea mentionata, in cazul in care considera ca un act emis de 
autoritatea administratiei publice locale este ilegal, Oficiul Teritorial al Cancelariei de 
Stat notifica autoritatii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerand modificarea 
sau abrogarea lui totala sau partiala. Asemenea notificari nu au fost inregistrate. 

Referitor la lipsa procesului-verbal al ~edintei Consiliului arhitectural-urbanistic de 
pe langa arhitectul-~ef al municipiului Chi~inau, este de mentionat ca Consiliul 
arhitectural-urbanistic este un organ consultativ ~i examinarea de catre acesta a 
documentatiei de proiect nu este obligatorie. 

Totodata s-a stabilit ca, in baza contractului de vanzare-cumparare nr.3956 din 
02.03 .2017, SRL ,,Astercon-Grup" a devenit proprietar al terenului din str.Melistiu 1/1 si , 

a constructiilor aplasate pe acest teren. Ulterior, in baza cererii SRL ,,Astercon-Grup" a 
obtinut certificatul de urbanism nr. 439/17 din 10.08.2017 pentru proiectare a unui 
ansamblul rezidential cu parcare auto subterana pe terenul cu nr. cadastral O 100104 7 87 
din str. Melestiu, 1/1 , din contul demolarii constructiilor cu nr. cadastrale 0100104787.01 
~i 0100104787.04. 

in baza documentatiei de proiect, verificate ~i aprobate in modul stabilit, a fost 
eliberata autorizatia de construire nr. 361-c/17 din 29.08.2017, privind construirea 
obiectivului nominalizat, cu regimul de inaltime S+D+P+9E. 

La moment, se executa lucrari de construire a ansamblului rezidential cu parcare 
auto subterana pe terenul din str. Melestiu, 1/1. 

Avand in vedere cele mentionate, precum ~i faptul ca in demers nu au fost relatate 
date exacte cu privire la unele ilegalitati savir~ite, investigatiile pe cazul dat au fost 
sistate. 

Totodata, reie~ind din competentele atribuite, Centrul va monitoriza in continuare 
activitatea desta~urata in cadrul administratiei publice locale a municipiului Chi~inau. 

Cu respect, 
director-adjunct 

Ex.Alexandru Chi/imcluc. tel 257-246 

Victor LA~COV 


