Republica Moldova

Pecuy6.nurca Mo.ngona

Municipiul Chisinau

Mynzqnnnfi Kuuruuey

fopo4crofi Coeer,.{ypneurm

Consiliul oragului Durleqti

DECIZLEnr.g.rT
din 27.07.2017

Cu privire la

schimbarea destinafiei terenurilor, modificarea Planului
cadastral gi aprobarea Actelor de costatare pe teren (la modificarea hotarului
terenului) din sectorul cadastral 01211,07

in

demersul gi actele prezentate de cdtre proprietarii
sectoarelor de teren din sectorul cadastral0I2I107, prevederile art.39 din Codul
funciar cu modificdrile ulterioare, in scopul folosirii mai ralionale qi administririi
mai eficiente a terenurilor gi in temeiul art.I4 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 "Privind administralia publicd 1ocal6", Consiliul oraqului Durlegti
conformitate

cu

DECIDE:
1. Se stabileqte c6, terenurile atribuite in proprietate ca loturi de pe lingd casd
(gradini) din sectorul cadastral 0121107 (parcelele 2133,091, 090,2505, 1279,
2487, 1495, 2513, 2514, 2187, 2412, 2650, 2481, 028, 13 15, 2580, 2558, 2512,
2511, 25L0, 2509, 1494, 375), incluse in hotarele intravilanului or. Durleqti
conform art.39 din Codul funciar, se considerd terenuri destinate construcliilor qi
se utilizeazd pentru construclii locative.

2. Se acceptd modificarea Planului cadastral al sectorului cadastral 0121107
(parcelele 2133,091, 090, 2505, 1279,2487, 1495,2513,2574,2187,2412,2650,
2481, 028, 13 15, 2580, 2558, 2512, 2511, 2510, 2509, 1494, 37 5), care conform
Planului Urbanistic General prevede amplasarea sectoarelor de teren pentru
construc{ia caselor de locuit individuale, in hotarele gi suprafelele precizate.

3. Se aprobd Actele de constatare pe teren (la modificarea hotarului terenului)
din 1LI1.2013 qi Planurile geometrice noi, elaborate de S.C. ,,Alvin-Partener"
S.R.L., pe terenurile din sectorul cadastral 0121107 (parcelele 2133, 091, 090,
2505, 1279, 2487, 1495, 25t3, 2514, 2187, 2412, 2650, 248r, 028, 1315, 2580,
2558, 25 12, 25 | r, 25 r0, 2509, 7494, 37 5).
4. Proprietarii sectoarelor de terenuri se obligS:

4.1. Se inregistreze modificdrile respective la OCT Chigindu.

4.2. Sa oblina certificatul de urbanism de la Primdria oragului Durleqti, in cazul
edificdrii unor construclii, amenajdri etc.

5. La folosirea terenului proprietarii sectoarelor de terenuri sint obligali

sE

asigure:
5.1. Respectarea strictd a normelor sanitare, antiincendiare qi urbanistice.
5.2. Neadmiterea ingrddirii terenului fdrd acordul Primdriei oragului Durlegti.

5.3. Neadmiterea edificdrii constructiilor

in lipsa altoriza\iei

respective,

eliberate de Primdria oragului Durlegti.

6. Cheltuielile ce lin de elaborarea qi inregistrarea documentaliei
actualizate vor fi suportate de cdtre proprietarii sectoarelor de terenuri.

cadstrale

7. Inginerul cadastral al Primdriei oraqului Durleqti, va opera modificdrile
respective in documentalia de cadastru.

8. Se solicitd OCT Chiqindu operarea modificdrilor in planul cadastral qi
Registrele bunurilor imobile, conform Actelor de constatare pe teren (la
modificarea hotarului terenului) qi planurilor geometrice noi, indicate in pct. 3 al
prezentei decizii.

9. Controlul executdrii prevederilor prezentei decizii se pune in
primarului or. Durleqti dna Eleonora $aran,

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului

seama
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DECIZIE

nr.9.18

din 27.07.2017
cu privire la transmiterea terenurilor din componenfa uAT Durleqti.
Avind ca scop administrarea eficientd a proprietalii funciare a-UAT DurleEti,

urmdrind o dezvoltare tehnico-economicd a localiialil, din punct de vedere
al dezvoltdrii
sectoarelor de teren, in temeiul pct.4, alin.(2) qi pct. 6,alin. (2)
din Ordinul nr.109 din
05'09'2016 al Agen{iei Relalii Funciare qi Cadastru Cu privire ia aprobarea
Instrucfiunii
privind stabilirea hotarelor unitdlilor administrativ-teritoiiale qi a hotarelor
intravilanului
localit5lii, confortm art. 8 Cod Funciar, in conformitate cu aft.3,art.9 din Legea
nr.10l
din 04.05.2007 administrarea qi deetatizarea proprietSlii publice, in temeiul art.14 din
Legea nr. 436-XVI din 28.t2.2006 ,,Privind administralia publica local[", Consiliul
or.
Durlegti, DECIDE:
l.Se iniliazd ptocedura de modificare a hotarelor administrativ teritoriale intre
oraqul Durleqti qi mun.ChiEinau pe segmentele :
-zona sttdzii Liviu Deleanu cu trecerea terenurilor cu nr. cadastrale 0100s06610,

010050674r, 0100506578, 0100506579, 0100506580, 0100506571 in hotarele
administrative-teritor iale a mun. Chisindu.
-zona sfuazii Tudor Vladimirescu ,stradela lBalcani cu trecerea terenurilor cu nr.
cadastrale 0100510233,0100510279 ?n hotarele administrative-teritoriale aor. Durlesti
-zona strdzii Porumbrele cu trecerea terenului fara nr. cadastral in perimetrul strdzii
Porumbrele de la nr. cadastral 0100522179 pind la nr. cadastral 0100522010, terenurilor
cu nr. cadastral 0121116257 pin[ la nr. 0121116305, terenurilor cu nr. cadastrale
0121114375 pindla 0121114379, terenurilor cu nr. cadastrale 0l2l1I40lg pin6 la nr.
0 l2l I I 4 0 0 I in hotarele administrative-teritor iale a or.Durleqti.
2.De propus Consiliului municipal Chigindu sd inilieze procedura de modifi care a
hotarelor administrative-teritoriale intre or. Chiqinbu qi oraqul Durleqti conform pct.1 al
prezentei decizii.
3.De pus
sarcina specialistului pentru reglamentarea proprietdfii funciare
definitivarea dosarului tehnic al lucr[rilor de stabilire a hotarelor administrativ-teritoriale
intre oraqul Durleqti si mun. Chiqindu conform pct.l qi pct.2 al prezentei decizii, dupd
executarea pct. 2 al prezentei decizii.
4.De imputernicit primarul or. Durleqti sd semneze dosarele tehnice elaborate pentru
stabilirea hotarelor administrative teritoriale intre oragul Durleqti qi mun. Chiqinau
conform pct.l qi 2 al prezentei decizii, dupi executarea pct. 2 al prezentei decizii.
5.Controlul executdrii prezentei decizii se pune in seama
lui consiliului
oraqului Durleqti.

in
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DECIZIE

nr. e.19

din 27.07.2017
Cu privire la construc{ia refelelor

de

gaz natural

in baza art.I4 a Legii

nr.436-XVI din 28.12.2006 ,, Privind administra{ia
publicd local6", ar:t.I6 a legii 835 din 17.05.1996 " privind principiile urbanismului
gi amenajerii teritoriului" qi in baza cererii depuse cu nr.I743ll7 din data
07.06.2017 de cet.Ursu Alexandru, din Cdldragi, str.Doina nr.29, Consiliul
or.Durleqti, DECIDE:
1.

A permite cet. Ursu Alexandru, efectuarea lucrdrilor de constructie la

relelele de gaze naturale la bunul imobil din or.Durleqti, str-la Codrilor nr.2213, cu
conectarea la relele conform proiectului prezentat:

lll.

Aprovizionarea cu gaze naturale obiect nr.ll65-I7- AGE/ AGI
executat de F.P.C. oo SOLTEHINST AL" SRL

2. Se permite efectuarea lucririlor de construclie a relelelor de gaze
naturale la bunul imobil din or.Durleqti, str-la Codrilor nr. 2213 conform
declaraliei prezentate de cet.Ursu Alexandru cu nr. de inregistrare 6989 din
09.06.2017, intocmitd de notarul Florea Maria cu sediul in mun.Chiqindu,
str.Alba-I ulia, 2, of. 3 9

3.

Se obligd cet.Ursu Alexandru proprietarul bunului imobil din str-la
Codrilor nr.2213, or.Durlegti, restabilirea carosabilului la starea iniliald in termeni
de 15 zile de la terminarea lucririlor gi va garanta pe durata a cinci ani de zile
reparalia carosabilului in caz de tasdri sau alte vicii.
4. Controlul executdrii prevederilor prezentei dispozilii, se pune in seama
Primarului or.Durleqti, dna Eleonora $aran.
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DF,CIZIEm.9.20
din 27.07.2017

Cu privire Ia abrogarea Deciziei nr.8.2.5 din 03.07.2017 "Cu privire

Ia

rectificarea bugetului or.Durleqti pe anul 2017"

scopul pistririi echilibrului bugetar, finind cond de modificirile
introduse la buget in temeiul Deciziei nr.6.2.4 din 10.05.2017 in conformitate cu
art.27 (2) 27 (3); art.67 (6) din "Legea finanlelor publice locale qi responsabilitalii
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014", ?n temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea
Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 ,,Privind Administralia publicb
Locald" Consiliul oraqului Durlegti, DECIDE:

in

l.Se abrogdDecizia nr.8.2.5 din 03.07.2017 , "Cn privire Ia rectificarea
bugetului or.Durleqti pe anul 2017" prevederill cdreia conlin date contabile
eronate ( sumS greqit calculatd).

2.Primarul oragului Durlegti

V-a asigura controlul executdrii

decizii.

Preqedinte de gedinfi
ljj,,.,

Secretar al Consiliului

prezentei

Republica Moldova

Pecuyd.nurca Mo;lAoBa
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Consiliul oraqului Durleqti
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DECIZIEnr.g.2I
din 27.07.2017

cu privire Ia modificarea Deciiei nr,8.2.7 din 03 iutie

2017

in scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare

preconizate

in bugetul

oraqului Durleqti pe anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului local Durleqti nr.ll/I
din23 decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului oragului Durleqti pe anul
2017 in lectura a doua" in conformitate cu art.27 (2) 27 (3); art.67 (6) din ',Legea
finanlelor publice locale gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014',

in temeiul art.l4 (2) lit.n) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI din
28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd

Locald" Consiliul oragului Durlegti,

DECIDE:

1.

Se permite modificare pct 1 al deciziei prin rectificarea sumei d<:
786 565190 lei in 1269 947100 lei , sumd prevdnttd la suplinirea bugetului oraqului
Durlegti din contul bugetului municipal , conform anexei L3 IaDecizia Consililui
mun.Chiqindu "Cu privire la aprobarea bugetului mun.Chiqindu in Iect.Z"( circulara
DGF nr.47105/5-2/191ieg din 16 mai2017) in rest textulDecizierdmine neschimbat.
2. Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .

3. Primarul oragului Durlegti V-a asigura controlul executdrii prezentei
decizii.
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DECIZIE

nr. 9.22.r

din 27.07.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oragului Durleqti pe anul 2017

itt

asiguririi suportului financiar Ia acoperirea cheltuielilor pentru
construc{ia re{elelor de canalizare din str.Gh.Asache, costurile de Deviz fiinrJ
486 300 lei ( anterior au fost alocate mijloace in sumd de 400,0mii lei, prin Decizia
scoprrl

4.2 din 13.03.2017, inclusiv pentru lucrdrile aici menfionate- 200o0mii lei) in scopul
gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare preconizate in bugetul oraqului Durleqti

pe anul 2077, aprobat prin decizia Consiliului local Durleqti

nr.llll

din

2:\

decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului oraqului Durleqti pe anul 20I",1
in lectura a doua" in conformitate cu art.27
27 (3); art.67 (6) din "Legeir
finanlelor publice locale qi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014",

(2)

nr.436 - XVI din
28.12.2006 ,,Privind Administratia publici Local6" Consiliul oragului Durleqti,
DECIDE:

in temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea Republicii Moldova

1.0 Se aprobi rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul 2017 prin
redistribuirea alocafiilor, in sumS de 286 300.00
, din contul alocaliilo:r
prevdzute in bugetul oraqului Durleqti pentru intrefinerea infrastructurii:

lei

Linie bugetard: I 013/1 I 183/0620/7502/00333/300; cod ECO 222990

Pentru finan(area lucrdrilor de construc(ie
str.Gh.Asache or.Durle;ti
.Linie bugetard: I 013/1 1 183/0630/7503/003

a relelelor de canalizure

19 1/300;

din

cod ECO 3 19230

2.Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durlegti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .

3.Primarul oraqului Durleqti V-a asigura

ecutdrii prezentei

decizii.
Pregedinte de pedinfl
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DECIZIE

nr. 9.22.2

din 27.07.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul 2017

in

scop,rl asiguririi suportului financiar la acoperirea cheltuielilor pentru
construc{ia re{elelor de canalizare din str.Gh.Cojbuc, costurile de Deviz fiind
401 630 lei ( anterior au fost alocate mijloace in sumd de 400,0mii lei, prin Decizia
4.2 din 13.03.2017, inclusiv pentru lucririle aici menfionate- 200,0mii lei) in scopul
gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare preconizate in bugetul oraqului Durleqti
pe anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului local Durleqti nr.llll din 2:l
decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului oraqului Durleqti pe anul 201",1
in lectura a doua" ?n conformitate cu art.27 (2) 27 (3); art.67 (6) din "Legea
finanjelor publice locale gi responsabilitdlii bugetar-fiscale nr.18l din 25.07.2014",
in temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea Republicii Moldova nr.436 - XVI dirr
28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd LocaI6" Consiliul oraqului Durlegti,

DECIDE:
1.0 Se aprobi rectificarea bugetului oraqului Durleqti pe anul 2017 prin
redistribuirea aloca{iilor, in sumd de 201 630.00
, din contul alocaliilorr
prevdzute in bugetul oraEului Durleqti pentru intrelinerea infrastructurii:

lei

Linie bugetard: I 013/1

11

83/0620/7502/00333/300; cod ECO 222990

Pentru ft.nanlarea lucrdrilor de construc(ie

a relelelor de canalizare

dint

str, Gh. C oj b uc or. D urleEti

.Linie bugetard:

1 01

3/1 I I B3/0630/7503/003 19 1/3

00; cod ECO 3 19230

2.Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oragului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .

3.Primarul oraqului Durlegti V-a asigura
decizii.
Pregedinte de qedinfi

Secretar al Consiliului

executdrii prezentei
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DECIZIE

nr. 9.22.3

din 27.07.2017
Cu privire la rectificarea bugetului oraqului Durlegti pe anul 2017

in

scopul asiguririi suportului financiar la acoperirea cheltuielilor pentru
reparafia capitali a Gimnaziului Durleqti, (costul contractului incheiat sumeazb
209 I28 lei, anterior au fost alocali 206 403,00 lei, conform devizului prezentat,
Decizia 6.2.1din 10.05.2016) in scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare
preconizate in bugetul oraqului Durleqti pe anul 2017, aprobat prin decizia
Consiliului local Durlegti nr.llll din 23 decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea
bugetului ora;ului Durlegti pe anul 2017 in lectura a doua" in conformitate cu art.27
(2) 27 (3); art.67 (6) din "Legea finanlelor publice locale gi responsabilitdlii
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014", in temeiul art.l4 (2) lit.n) din Legea
Republicii Moldova nr.436 - XVI din 28.12.2006 ,,Privind Administralia publicdr
Local6" Consiliul oragului Durleqti, DECIDE:

1.

Se

aprobi rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul

prin redistribuirea alocafiilor, cu suma

2017

de 2 800,00 lei

Linie bugetard: I 013/1 I I 83/0620/7502/003 33/300;
cod ECO 222990 cdtre lucrdri de reparalie capitall

Durleqti, care

se afld la

balanla primdriei

a clddirii

Gimnaziulufl
or.Durleqti.Linie bugetard:

I 013/1 1 1 83/0921/8804/00201/300; cod ECO 3 I I 1200

2.Se opereazd modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durleqti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezenteiDecizii .

3.Primarul oraqului Durleqti V-a asigura
decizii.
Pregedinte de gedin{5

Secretar al Consiliului

ecutdrii prezentei
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DECIZIE

nr. 9.22.4

din 27.07.2017
Cu privire Ia rectificarea bugetului oragului Durleqti pe anul 2017

La adresarea locatarilor din str. Mirceqti; Stratan; Zavatin gi Voluntarilor
cu solicitarea mijloacelor financiare necesare pentru procurarea materialellor
la construcfia drumurilor sus men{ionate, cu contribufia locatarilor (efectuareil
lucrdrilor); in scopul gestiondrii eficiente a mijloacelor financiare preconizate in
bugetul ora;ului Durleqti pe anul 2017, aprobat prin decizia Consiliului local
Durlegti nr.11/1 din 23 decembrie 2016 "Cu privire la aprobarea bugetului oraqului
Durleqti pe anul 2017 in lectura a doua" in conformitate cu art.27 (2) 27 (3); art.611
(6) din "Legea finanlelor publice locale qi responsabilitilii bugetar-fiscale nr.18lL
din 25.07 .2014", in temeiul art.I4 (2) lit.n) din Legea Republicii Moldov a nr.436 XVI din 28.12.2006 ,,Privind Administralia publicd Local6" Consiliul oraqului
Durlegti DECIDE:
1. Se aprobi rectificarea bugetului oragului Durlegti pe anul 2017 print
redistribuirea alocafiilor, in sumd de de 150 000.00 lei din contul alocafiilor
prevdzute inilial ?n bugetul oragului pentru cheltuieli in infrastructurb:
Linie bugetard: I

01 3/1

I I 83/0620/7502/00333/300; cod ECO 222990

Pentru procurarea materialelor necesare la construc(ia drumurilor

.Linie bugetard: I 013/1 I I 83/0451/6402/003951/300; cod ECO 3371 10

2. Se opereazd, modificdrile de rigoare in bugetul oraqului Durlegti pe anul
2017 pornind de la prevederile prezentei Decizii .
3.Primarul oraqului Durlegti V-a asigura
decizii.

prezenter

Pregedinte de gedinfi

Secretar al Consiliului
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