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Proiect de Decizie pentru ședința Consiliului or. Durlești din ______________ 

 

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al or.Durleşti,  

În temeiul cererii cu nr. 560/22 din 14.02.2022, de cet. Afteni Victor, cu adresa de 

domiciliu str. Florica Niță nr. 2 bl.1 ap. 40, mun. Chișinău (din numele căruia acţionează dl Jereghi 

Gheorghe în baza procurei) și a actelor prezentate: Planului Urbanistic Zonal al or.Durleşti, 

mun.Chişinău, în vederea amplasării unui ansamblu rezidențial de case de locuit colective cu 

numerele cadastrale 01211041547, 01211041700, în extravilanul, or. Durleşti, în conformitate cu 

art. 117-165 Cod Administrativ; art. 14, alin. (3), a Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006  „Privind 

administraţia publică locală” şi art. 14,16,19 (c) a Legii nr. 835 din 17.05.1996 ,,Privind principiile 

urbanismului şi amenajării teritoriului”, Consiliul or. Durleşti 

 

DECIDE: 

 

1. A permite cet. Afteni Victor, aprobarea Planului Urbanistic Zonal al or. Durleşti, mun. 

Chişinău, în vederea amplasării unui ansamblu rezidențial de case de locuit colective cu numerele 

cadastrale 01211041547, 01211041700, în extravilanul, or. Durleşti. 

      2. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal al or. Durleşti, mun. Chişinău, în vederea amplasării 

unui ansamblu rezidențial de case de locuit colective asupra terenurilor proprietate privată, cu 

numerele cadastrale 01211041547, 01211041700, fiind perfectat de către SRL,,Vigro Proiect” cu 

numărul obiectului nr-01-02/22-PUZ, privind amplasarea caselor colective de locuit cu regimul de 

înălțimepe verticală S+P+2E+Eretras. 

     3. Prezenta decizie se va aduce la cunoştinţa beneficiarilor Afteni Victor în termenii stabiliţi 

de lege. 

    4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului or.Durleşti, 

dnei  Eleonora Şaran. 

5.  Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, str. Kiev, 3, mun. 

Chișinău în termen de 30 zile de la data comunicării. 

Avizul consultativ al comisiei de specialitate: POZITIV 
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