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Preţul 5 lei

S U P L I M E N T  L A  Z I A R U L  M U N I C I P A L  “ C A P I T A L A”

ÎN NUMĂR SUNT INSERATE DISPOZIŢIILE ŞI DECIZIILE:

 Cu privire la introducerea unor modifi cări şi completări în decizia Consiliului municipal 
Chişinău nr. 39/10 din 24.01.2006

 Cu privire la acordarea de compensaţii unice cetăţenilor ai căror soţi, părinţi sau copii 
au fost executaţi sau au decedat în timpul represiunilor politice

 Cu privire la achiziţionarea a 20 autobuze şi majorarea capitalului statutar al f.M. “Parcul 
urban de autobuze”

 Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozi-
tivelor de publicitate, a publicităţii, fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul 
Chişinău

 Cu privire Ia aprobarea indicilor de dezvoltare eeonomico-socială a municipiului Chişi-
nău pe anul 2007 şi estimările pentru perioada 2008-2010

 Cu privire la aprobarea listei datoriilor creditoare privind obiectivele   incluse în planul 
de investiţii capitale

C    K

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 71/9                                03 mai 2007 

Cu privire la introducerea unor modifi cări şi completări în decizia 
Consiliului municipal Chişinău nr. 39/10 din 24.01.2006

Având în vedere nota informativă a Direcţiei construcţii capita-
le a Primăriei municipiului Chişinău nr. 03-05/521 din 07.03.2007, 
în temeiul art. 14 (1), (2) Ut. b), art. 19 (4) din Legea nr. 436-XVI din 
28.12.2006 “Cu privire la administraţia publică locală”, Consiliul muni-
cipal Chişinău DECIDE:

1.  Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 39/10 din 24.01.2006 
“Cu privire la recepţionarea obiectivelor şi transmiterea lor la balanţă” 
cu modifi cările ulterioare, se modifi că şi se completează după cum 
urmează:

-    în subpunctul    1.16 localitatea “Bubuieci” se înlocuieşte cu 
localitatea “Băcioi”;

-     în subpunctul 1.23 după cuvintele “str. C.Negruzzi” se adaugă 
cuvintele “satul Hulboaca, comuna Grătieşti”;

-     în subpunctul 2.1 cuvintele “Societăţii cu răspundere limitată 
“Chişinău-Gaz” se înlocuiesc cu cuvintele “Direcţiei construcţii capita-
le a Consiliului municipal Chişinău”.

2.  Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura 
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 

CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR

 AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 71/7                           03 mai 2007 

Cu privire la acordarea de compensaţii unice cetăţenilor ai căror 
soţi, părinţi sau copii au fost executaţi sau au decedat în timpul 

represiunilor politice

În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 1225-XII din 08.12.1992 
„Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice”, pct. 5 şi 6 ale 
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 26.05.1995 „Cu 
privire la restituirea averii, recuperarea valorii ci şi achitarea compen-
saţiilor persoanelor supuse represiunilor politice”, art. 14 (2) şi art. 19 
(3) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind 
administraţia publică locală” şi decizia Comisiei municipale pentru 
repunerea în drepturi a persoanelor supuse represiunilor politice şi 
ulterior reabilitate din 02.02.2007, Consiliul municipal Chişinău DE-
CIDE:

1.  Se acordă compensaţie unică în mărime de 540 lei 00 bani dnei 
Irina Şedova, tatăl căreia, Caziţin Alexei, a fost împuşcat la 14.06.1926 
în locurile de detenţie specială.

2.    Direcţia   generală   fi nanţe   (dna   Tatiana   Cuneţchi) va   opera 

modifi cările de rigoare în bugetul municipal Chişinău, aprobat pen-
tru anul 2007, conform prevederilor prezentei decizii.

3.  Direcţia evidenţă contabilă şi analiză economică (dna Eugenia 
Ciumac) va efectua plata sumei indicate în pct. l al prezentei decizii, în 
limita alocaţiilor aprobate în bugetul municipal pentru anul 2007.

4.   Viceprimarul,  dl  Petru   Şveţ,   va  asigura  controlul  îndeplinirii 
prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 
CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR

 AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI

Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 71/6                           03 mai 2007 

Cu privire la achiziţionarea a 20 autobuze şi majorarea capitalului 
statutar al î.M. “Parcul urban de autobuze”

Ţinând cont de necesitatea renovării parcului urban de unităţi 
de transport de călători, având în vedere Nota informativă a Direcţiei 
evidenţă contabilă şi analiză economică, în temeiul art. 7, art. 8 (6), 
art.27(2) lit.c) din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind fi nanţele 
publice locale”, art. 36 din Legea nr. 459-XII din 22.01.1991 “Cu privire 
la proprietate”, art. 3 lit. b) şi art. 9 din Legea nr. 523-XIV din 16.07.1999 
“Cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoria-
le”, art.3, art.4 (2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pen-
tru necesităţile statului, prevederile capitolului III din Regulamentul 
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fi scale stabilite în art. 103 
alin. (1) pct. 23) al Codului fi scal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 şi art. 28 
lit. q) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380-XIII din 20.11.1997, 
art. 14 (2) lit. b), art. 77 (2) şi art. 19 (3) din Legea nr. 436-XVI din 
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal 
Chişinău DECIDE:

1.   Se acceptă achiziţionarea de către Primăria municipiului Chişi-
nău, prin licitaţie publică, a 20 unităţi de autobuze.

2.   Se împuterniceşte primarul general interimar dl Veaceslav Ior-

dan cu dreptul de a semna contractul de achiziţionare a 20 unităţi de 
autobuze.

3.   Direcţia generală fi nanţe (dna Tatiana Cuneţchi) va înainta pro-
puneri privind sursa de acoperire a cheltuielilor.

4.   Se majorează capitalul statutar al întreprinderii municipale 
„Parcul urban de autobuze” în mărimea sumei contractului de achizi-
ţionare a 20 de autobuze, încheiat cu ofertantul desemnat câştigător 
la licitaţie.

5.   Primarul    general    interimar   dl    Veaceslav    Iordan    va    
asigura    controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 
CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR

 AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 71/15                           03 mai 2007 

Despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind autorizarea 
şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, fi rmelor   

(inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale arhitectură, 

urbanism şi relaţii funciare în scopul sistematizării, aplicării şi favo-
rizării tehnologiilor moderne pentru avansarea publicităţii la nivelul 
exigenţelor mondiale, trecerea de la cantitate la calitate în desfăşu-
rarea activităţii de publicitate, în temeiul Legii privind principiile ur-
banismului şi amenajării teritoriului nr. 835 din 17.05.1996, Legii cu 
privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, Legii cu privire la 
funcţionarea limbilor pe teritoriul RSS Moldoveneşti nr. 3465-XI din 
01.09.1989, şi întru executarea prevederilor art. 289 (2) lit.c), art. 291, 
art. 297 şi art.298 din Codul Fiscal Titlul VII, aprobat prin Legea nr. 93-
XV din 01.04.2004, Regulamentului privind certifi catul de urbanism 
şi autorizarea construirii sau desfi inţării construcţiilor şi amenajărilor, 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 360 din 18.04.1997, în temeiul 
art. 14 (2) lit.d) şi art. 19 (4). din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI 
din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul munici-
pal Chişinău DECIDE:

1.   Se aprobă Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi am-
plasarea dispozitivelor   de   publicitate,   a   publicităţii,   fi rmelor   (in-
scripţii   şi   imagini exterioare) în municipiul Chişinău (anexa nr. 1).

2.    Direcţia   generală   arhitectură,   urbanism   şi   relaţii   funciare,   
I.M.P. „CHIŞINĂUPROIECT”  şi  alte  instituţii,  selectate prin  concurs,  
vor elabora Concepţia arhitectural-urbanistică privind amplasarea 
publicităţii exterioare în municipiul Chişinău (în termen de 5 luni).

3.  Primarul general interimar (Veaceslav Iordan) va semna auto-
rizaţiile de construire şi amplasare a publicităţii exterioare, fi rmelor 
(inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

4.   Direcţia  generală arhitectură,  urbanism  şi  relaţii  funciare  (dl  
Nicon Zaporojan):

- va elibera autorizaţii persoanelor fi zice şi juridice, înregistrate 
în calitate de întreprinzători care plasează dispozitive de publicita-
te, publicitate exterioară, placarde sociale, fi rme (inscripţii şi imagini 
exterioare);

- va revizui amplasamentele dispozitivelor de publicitate, plasate 
şi autorizate pînă la data adoptării prezentei decizii.

5. Comisariatul general de poliţie al municipiului Chişinău (dl Ale-
xandru Minai) va efectua controlul  asupra respectării  legislaţiei  de  
reglementare  a activităţii  în   domeniul   plasării   (amplasării)   dispo-
zitivelor  de   publicitate,   a publicităţii, fi rmelor (inscripţii şi imagini 
exterioare) în municipiul Chişinău.

6. Întreprinderea municipală „Regia transport electric Chişinău” 
(dl Vasile Rudii) va coordona lucrările de amplasare şi demontare a 
dispozitivelor de publicitate şi a publicităţii de pe mijloacele de trans-
port electric, reţelele de contact şi pilonii reţelelor de contact din 
gestiunea sa.

7.  întreprinderea municipală „Reţelele electrice de iluminare 
„Lumteh” (dl Nicolae Vereşco) va coordona lucrările de amplasare şi 
demontare a dispozitivelor de publicitate de pe pilonii reţelelor elec-
trice, afl ate în gestiunea sa, şi va asigura conectarea sistemelor de ilu-
minare a dispozitivelor de publicitate la sursele de curent electric.

8.  Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi (dl Eliferii Haruţă) va 
coordona lucrările de amplasare şi demontare a dispozitivelor de pu-
blicitate de pe spaţiile verzi.

9.  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie (dl Ale-
xei Vîrlan) va coordona lucrările de amplasare şi demontare a dispo-
zitivelor de publicitate.

10.    Preturile   din   sectoare   vor   coordona   amplasarea   dispo-
zitivelor   de publicitate.

11.   Direcţia generală comerţ,  alimentaţie publică şi prestări 
servicii (dl Vladimir Nirca) va condiţiona eliberarea autorizaţiilor de 
amplasare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestare a 
serviciilor de autorizare a construirii şi amplasării fi rmelor (inscripţii şi 
imagini exterioare).

12.   Centrul Naţional de Terminologie va coordona textele de 
publicitate afi şate pe dispozitivele de publicitate, fi rmele (inscripţii şi 
imagini exterioare) amplasate în   locurile de comerţ şi prestări ser-
vicii.

13.   Se   abrogă   deciziile   Primăriei   municipiului   Chişinău  nr.   
4/31   din 01.12.1999 „Cu privire la modul de plasare şi autorizare a 
reclamei exterioare în municipiul Chişinău”, nr.   1/33  din 30.03.2000 
„Cu privire la operarea unor modifi cări şi completări în decizia Primă-
riei municipiului Chişinău nr. 4/31 din 01.12.1999”.

14. Serviciul relaţii cu publicul al Primăriei municipiului Chişinău 
(dna V. Fedosenco) va asigura publicarea prezentei decizii a Consiliu-
lui municipal Chişinău, şi a Regulamentului.

15. Viceprimarul de ramură al municipiului Chişinău va asigura 
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 

CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 71/15 din 03 mai 2007

REGULAMENTUL PROVIZORIU PRIVIND AUTORIZAREA ŞI AMPLASAREA DISPOZI-
TIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITĂŢII EXTERIOARE, FIRMELOR (INSCRIPŢII 

ŞI IMAGINI EXTERIOARE) ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de orga-
nizare şi desfăşurare a activităţii de autorizare şi amplasare a 
dispozitivelor de publicitate, a publicităţii exterioare, fi rmelor 
(inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

1.2. Conţinutul materialelor publicitare şi mesajelor publi-
citare transmise sub orice formă, oricare ar fi  mijlocul de co-
municare ce face posibil transferul informaţiei, se va încadra 
în prevederile Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 
27.06.1997, Legii cu privire la funcţionarea limbilor pe terito-
riul RSS Moldoveneşti nr. 3465-XI din 01.09.1989, Legii privind 
mărcile şi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 
22.09.1995, altor legi, decizii, dispoziţii ale administraţiei pu-
blice centrale şi locale, care defi nesc cadrul juridic al acestei 
activităţi.

1.3. Activitatea serviciului de specialitate se desfăşoară sub 
autoritatea administraţiei publice locale care controlează şi 
urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul publicităţii exte-
rioare, în deplină concordanţă cu reglementările prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

1.4. Obiectul de activitate al serviciului de specialitate îl 
constituie gestionarea, coordonarea şi monitorizarea activită-
ţii în domeniul publicităţii exterioare, precum şi corelarea acti-
vităţii de amenajare a locurilor de comerţ şi prestări servicii în 
municipiul Chişinău.

1.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică persoa-
nelor fi zice şi juridice, care desfăşoară activitate de publicitate 
pe teritoriul municipiului Chişinău, sau care, prin specifi cul do-
meniului de activitate, sunt benefi ciarii activităţii de publicita-
te, precum şi persoanelor, care, în contextul activităţii desfăşu-
rate plasează inscripţii şi imagini exterioare (fi rme).

1.6. Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funci-
are este responsabilă de perfectarea şi eliberarea Certifi catului 
de urbanism, avizarea şi aprobarea documentaţiei de proiect, 
perfectarea şi eliberarea Autorizaţiei de construire şi plasare a 
publicităţii exterioare şi a Autorizaţiei de construire şi plasare a 
fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare).

1.7. Condiţiile tehnice stabilite în prezentul Regulament 
au un caracter minimal, după caz, aprobîndu-se şi alte condiţii 
tehnice privind activitatea de publicitate, pe baza unor studii 
de specialitate.

2. NOŢIUNI DE BAZĂ

Publicitate (reclamă) - informaţie despre persoane, măr-
furi, lucrări, servicii, idei sau iniţiative, menită să suscite şi să 

susţină interesul public faţă de acestea, să contribuie la comer-
cializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului;

Dispozitiv publicitar - construcţie de diverse confi guraţii 
şi dimensiuni, ce serveşte drept suport pentru mesaje şi ima-
gini publicitare;

Panou publicitar - porţiune (plană, concavă sau conve-
xă) din suprafaţa unei construcţii sau a unui element de con-
strucţie, care serveşte drept bază pentru plasarea publicităţii, 
limitată de rest prin fâşii de altă culoare, cu alt aspect, din alt 
material;

Firmă (inscripţii şi imagini exterioare) - reprezintă con-
strucţia care conţine, sau pe care se poate inscripţiona numele, 
denumirea comercială, obiectul de activitate sau alte texte şi 
imagini specifi ce, potrivit căreia o persoană fi zică sau juridică 
îşi exercită activitatea. Firma se amplasează în condiţiile legii şi 
ale prezentului Regulament, pe imobilele unde se desfăşoară 
activitatea în cauză;

Solicitant (declarant) - persoană fi zică sau juridică, repre-
zentant al furnizorului, al producătorului sau al difuzorului de 
publicitate;

Furnizor de publicitate - sursa sau obiectul informaţiei 
publicitare destinată producerii, plasării şi expunerii ulterioa-
re;

Producător de publicitate - persoana care conferă infor-
maţiei publicitare forma necesară expunerii;

Difuzor de publicitate - persoana ce asigură plasarea şi 
expunerea de publicitate prin oferirea şi/sau utilizarea dispo-
zitivelor de publicitate;

Sistem publicitar - structura (poate fi  o construcţie sau o 
confecţie dintr-un material nealterabil) ce serveşte drept su-
port pentru mesaje publicitare şi materialul publicitar, care 
este plasat în modul şi ordinea respectivă.

3. FORMELE DE REALIZARE A PUBLICITĂŢII EXTERIOARE

Publicitatea exterioară se realizează prin sisteme publici-
tare ce includ instalaţii şi dispozitive, panouri şi afi şe (situate la 
sol sau pe pereţii şi acoperişurile clădirilor), alte mijloace teh-
nice. Publicitatea exterioară poate fi  amplasată pe domeniul 
public şi privat.

Deosebim următoarele tipuri de instalaţii şi dispozitive prin 
care se realizează activitatea de publicitate:

3.1. Instalaţii şi dispozitive amplasate pe imobile: pe perete 
şi pe acoperiş.
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3.2. Instalaţii şi dispozitive publicitare, amplasate la sol.

3.3. Instalaţii şi dispozitive publicitare amplasate pe poduri 
şi pe construcţiile de susţinere a reţelelor tehnice.

3.4. Mijloace tehnice care asigură reproducerea publicităţii 
pe pavaj, pe suprafaţa pereţilor, în aer.

3.5. Console publicitare instalate pe pilonii reţelelor de ilu-
minare şi a reţelelor de contact pentru transportul electric, pe 
suporturi separate sau pe pereţii imobilelor.

3.6. Mijloace de publicitate confecţionate din materiale 
moi, fl exibile, întinse peste partea carosabilă a străzilor şi eşar-
fe, amplasate pe pilonii adiacenţi carosabilului.

3.7. Drapele.

3.8. Dispozitive publicitare instalate pe pavilioanele staţii-
lor de transport public, chioşcuri, şi alte elemente ale mobili-
erului urban.

3.9. Mijloace de publicitate instalate pe schelele imobilelor 
în construcţie. Şantierele în lucru pot fi  împrejmuite şi ele cu 
instalaţii şi dispozitive de publicitate.

3.10. Mijloace de publicitate mobile, ambulante.

3.11. Dispozitive publicitare netradiţionale - baloane gon-
fl abile, aerostate cu imagini şi inscripţii publicitare ş.a..

3.12. Publicitate realizată prin aplicarea materialelor au-
tocolante pe transportul public, vopsirea parţială sau totală 
a mijloacelor de transport public cu folosirea elementelor de 
design şi reclamă.

3.13. Dispozitive şi instalaţii pe vehiculele special amenaja-
te pentru activităţi de publicitate.

3.14. Publicitate sonoră.

4. PUBLICITATEA SOCIALĂ

4.1. Publicitate socială - publicitatea ce reprezintă inte-
resele societăţii şi ale statului în ce priveşte propagarea unui 
mod sănătos de viaţă, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului 
înconjurător, integritatea resurselor energetice, protecţia soci-
ală a populaţiei, educaţia morală şi civică, propagarea culturii 
şi valorilor naţionale.

4.2. Afi şele fi larmonicii, circului, teatrelor, cinematografelor, 
palatelor şi caselor de cultură, plasate pe faţadele, în vitrinele 
acestor localuri şi pe teritoriul adiacent se consideră publicita-
te socială.

4.3. Publicitatea socială nu are scop comercial şi urmăreşte 
obiective fi lantropice şi de importanţă socială. Difuzarea pu-
blicităţii sociale se consideră activitate de binefacere şi se bu-
cură de înlesnirile prevăzute de legislaţie.

4.4. Publicitatea socială, realizată prin forme ale publicităţii 
exterioare se autorizează în condiţiile legii şi ale prezentului 
Regulament.

5. FIRME (INSCRIPŢII ŞI IMAGINI EXTERIOARE)

5.1. Firme (console, panouri, inscripţii, imagini, umbrele, 
copertine, marchizele şi alte mijloace tehnice) constituie ame-
najarea locului de comerţ şi prestări servicii, ce conţin informa-
ţii despre activitatea întreprinderii respective.

5.2. Folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător 
a elementelor de design şi arhitectură în exterior, pe faţadele 
clădirilor, nu se consideră publicitate şi nu constituie obiecte 
ale impunerii fi scale.

6. MODALITATEA ŞI ORDINEA DE AUTORIZARE A DISPO-
ZITIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITĂŢII, A FIRME-
LOR (INSCRIPŢII ŞI IMAGINI EXTERIOARE) ÎN MUNICI-

PIUL CHIŞINĂU

6.1. Modalitatea şi ordinea de perfectare a actelor de 

autorizare privind plasarea dispozitivelor de publicitate şi 

a publicităţii exterioare

6.1.1. Solicitantul depune la Direcţia generală arhitectură, 
urbanism şi relaţii funciare (D.G.A.U.R.F) un demers, prin care 
solicită autorizarea plasării dispozitivului publicitar, comple-
tând toate datele din formularul cererii tip (anexa nr.3), însoţit 
de o fotografi e cu vederea generală a locului de plasare solici-
tat şi schiţa de proiect a dispozitivului de publicitate.

6.1.2. Şeful secţiei „Peisaj urban şi reclamă” a D.G.A.U.R.F., 
verifi că datele prezentate, posibilitatea plasării dispozitivului 
de publicitate în locul solicitat, după care locul şi denumirea 
(numele) solicitantului se introduce în baza de date şi în sche-
ma electronică a municipiului Chişinău.

6.1.3. Reprezentantul secţiei „Peisaj urban şi reclamă” a 
D.G.A.U.R.F. se deplasează pe teren, determină locul exact al 
plasamentului dispozitivului publicitar. Informaţia respectivă 
este fi xată în paşaportul amplasării dispozitivului publicitar 
(anexa nr. 5).

6.1.4. Cererea şi paşaportul amplasării dispozitivului pu-
blicitar sunt coordonate cu arhitectul-şef al municipiului Chi-
şinău (sau adjunctul lui), după care se înregistrează în modul 
stabilit.

6.1.5. Cererea este valabilă timp de trei luni din momentul 
înregistrării ei (termen stabilit pentru elaborarea Certifi catului 
de urbanism, a documentaţiei de proiect, pentru efectuarea 
coordonărilor necesare şi elaborarea Autorizaţiei de construire 
şi amplasare a publicităţii exterioare). Pe timpul valabilităţii ce-
rerii, alte cereri pentru acelaşi loc de publicitate nu se admit.

6.1.6. După coordonarea cererii şi paşaportului de ampla-
sare a dispozitivului de publicitate, secţia „Peisaj urban şi re-
clamă”, în baza cererii tip, complectată de solicitant în modul 
stabilit (anexa nr. 4), elaborează Certifi catul de urbanism.
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6.1.7. Pentru elaborarea Certifi catului de urbanism sunt ne-
cesare următoarele acte:

a) în cazul amplasării dispozitivului de publicitate situat se-
parat, la sol;

• Cererea, formularul- tip (anexa nr.4).
• Cererea, formularul- tip (anexa nr.3), cu datele şi coordo-

nările necesare.
• Schiţa de proiect a dispozitivului publicitar.
• Fotografi a locului solicitat.
• Imaginea şi mesajul de publicitate.
• Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii şi extra-

sul din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
• Paşaportul amplasării dispozitivului de publicitate cu ridi-

carea topografi că la scara 1: 2000; 1:500 (anexa nr. 5).
b) în cazul amplasării dispozitivului publicitar pe perete 

sau acoperiş;
• Cererea, formularul- tip (anexa nr.4).
• Cererea, formularul-tip ( anexa nr.3), cu datele şi coordo-

nările necesare.
• Schiţa de proiect a dispozitivului de publicitate.
• Fotografi a locului solicitat.
• Imaginea şi mesajul de publicitate.
• Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii şi extra-

sul din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
• Paşaportul amplasării dispozitivului de publicitate cu ridi-

carea topografi că la scara l :2000.
• Copia documentului ce stabileşte proprietarul imobilu-

lui.
• Copia contractului de arendă sau acordul în scris al pro-

prietarului asupra posibilităţii plasării dispozitivului de publi-
citate.

6.1.8. După înregistrarea şi eliberarea Certifi catului de ur-
banism solicitantul este informat despre lista coordonărilor 
necesare şi condiţiile de folosire a mediului urban.

6.1.9. În dependenţă de caracteristicile tehnice ale insta-
laţiilor şi dispozitivelor de publicitate, necesitatea elaborării 
Certifi catului de urbanism pentru proiectarea şi construirea lor 
ţine de competenţa arhitectului-şef al municipiului Chişinău. 
Ca regulă, Certifi catul de urbanism pentru proiectarea şi con-
struirea unor dispozitive de publicitate se elaborează pentru 
instalaţii şi construcţii de publicitate cu dimensiuni mai mari 
de l ,2m x l,8m. Pentru cazurile cînd nu se elaborează Certi-
fi catul de urbanism, Autorizaţia de construire şi amplasare a 
publicităţii exterioare (anexa nr. 1) va fi  perfectată în baza ur-
mătoarelor acte:

• Cererea, formularul- tip (anexa nr.3), cu datele şi coordo-
nările necesare.

• Schiţa de proiect a dispozitivului publicitar.
• Imaginea şi mesajul de publicitate.
• Fotografi a locului solicitat.
• Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii şi extra-

sul din registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.
• Paşaportul amplasării dispozitivului de publicitate, cu ri-

dicarea topografi că la scara 1: 2000; 1:500.
• Copia contractului de arendă sau acordul în scris al pro-

prietarului asupra posibilităţii plasării dispozitivului de publi-
citate, în cazul instalării pe pavilioanele staţiilor de transport 
public, chioşcuri şi alte elemente ale mobilierului urban, pe 
transportul public şi pe vehicolele special amenajate pentru 

activităţi de publicitate.

6.1.10. Autorizaţia de construire şi amplasare a publicităţii 
exterioare stabileşte condiţiile de construire a instalaţiilor şi 
dispozitivelor de publicitate exterioară şi modalitatea de ex-
punere a imaginilor publicitare de orice fel. Expunerea imagi-
nilor publicitare se efectuează numai după coordonarea lor cu 
responsabilii de la D.G.A.U.R.F. şi Centrul Naţional de Termino-
logie (corectitudinea scrierii textului) şi prezentarea informaţi-
ei cu privire la locul şi dispozitivul (panoul) pe care acestea vor 
fi  expuse. Autorizaţia de construire şi amplasare a publicităţii 
exterioare se eliberează pentru un termen de pînă la trei ani.

6.1.11. După plasarea dispozitivului de publicitate repre-
zentanţii D.G.A.U.R.F. verifi că corectitudinea şi corespunderea 
amplasamentului dispozitivului de publicitate, cu prevederile 
Certifi catului de urbanism şi amenajării teritoriului adiacent, a 
paşaportului plasării şi respectarea documentaţiei de proiect 
asupra obiectivului respectiv, drept care părţile semnează Ac-
tul de recepţie fi nală (pentru lucrări cu caracter provizoriu) a 
obiectivului (anexa nr. 7).

6.1.12. Actul de recepţie fi nală a dispozitivului publicitar, 
paşaportul şi imaginea de publicitate coordonată respectiv 
sunt părţi integrante ale Autorizaţiei de construire şi amplasa-
re a publicităţii exterioare.

6.1.13. Termenul de valabilitate al Autorizaţiei de constru-
ire şi amplasare a publicităţii exterioare poate fi  prelungit şi 
deţinătorul ei are dreptul prioritar la prelungire. Intenţia şi ter-
menul de prelungire al autorizaţiei sunt declarate cu cel puţin 
30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al Auto-
rizaţiei. Pentru prelungirea Autorizaţiei de construire şi ampla-
sare a publicităţii exterioare sunt necesare următoarele acte:

• Demers către D.G.A.U.R.F., în care se solicită prelungirea 
Autorizaţiei.

• Fotografi i cu vederi generale a dispozitivului de publicita-
te, locului amplasării şi a terenului adiacent.

• Autorizaţia de construire şi amplasare a publicităţii exte-
rioare în original.

6.1.14. În cazul în care se solicită modifi carea construcţiei 
şi suprafeţei de expunere (difuzare) a publicităţii, a locului de 
amplasare, documentaţia urbanistică şi actele de autorizare se 
perfectează din nou.

6.2. Condiţii generale referitor Ia modalitatea şi ordi-

nea de perfectare a actelor de autorizare pentru alte for-

me de publicitate exterioară

Publicitatea exterioară constituie o activitate complexă şi 
dinamică. Un atribut indispensabil pe lîngă activităţile de bază 
îl constituie aşa-zisele forme netradiţionale de realizare a pu-
blicităţii exterioare.

Plasarea altor forme de publicitate exterioară, specifi cate 
în art.3, p.3.4-3.14 ale prezentului Regulament, şi în baza art.6, 
p.6.l, specifi carea 6.1.9, se efectuează pe teritoriul municipiu-
lui Chişinău fără elaborarea Certifi catului de urbanism în baza 
actelor specifi cate în art.6, p.6.l, specifi caţia 6.1.9 şi constituie 
obiectul unor studii, coordonări şi avize de specialitate.

6.2.1. Publicitatea exterioară reprodusă pe pavaj, pe 
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pereţii imobilelor, în aer prin intermediul unor instalaţii şi 

dispozitive respective - obţinerea Autorizaţiei respective va 
fi  condiţionată de efectuarea unui studiu de impact, însoţit de 
avizul Poliţiei rutiere a mun. Chişinău.

6.2.2. Baloane gonfîabile se pot amplasa temporar, pe 
perioada derulării unor manifestaţii culturale, comerciale sau 
sportive şi în funcţie de locul plasării necesită efectuarea unor 
avize de specialitate.

6.2.3. Publicitate sonoră se face cu condiţia ca sonori-
zarea să fi e în concordanţă cu normele legale privind nivelul 
zgomotului. Autorizaţia se va elibera numai după prezentarea 
cărţii tehnice a reclamei sonore.

6.3. Modalitatea şi ordinea de perfectare a actelor pen-

tru autorizarea fi rmelor (inscripţiilor şi imaginilor exteri-

oare)

6.3.1. Solicitantul depune la Direcţia generală arhitectură, 
urbanism şi relaţii funciare (D.G.A.U.R.F) un demers, prin care 
solicită autorizarea fi rmelor (inscripţiilor şi imaginilor exterioa-
re), completând toate datele din formularul cererii tip (anexa 
nr.3), însoţită de o fotografi e cu vederea generală a locului pla-
sării solicitat, schiţa de proiect, contractul de arendă (în cazul 
arendării imobilului), extrasul din registrul bunurilor imobile-
lor, precum şi acordul proprietarului asupra dreptului de folo-
sire a spaţiului pentru amplasarea fi rmelor (inscripţii şi imagini 
exterioare)

6.3.2. Şeful secţiei „Peisaj urban şi reclamă” a D.G.A.U.R.F., 
verifi că datele prezentate, posibilitatea amplasării în locul so-
licitat, după care locul şi denumirea (numele) solicitantului se 
introduce în baza de date şi în schema electronică a munici-
piului Chişinău. Informaţia respectivă este fi xată în paşaportul 
amplasării fi rmei (inscripţiilor şi imaginilor exterioare, anexa 
nr. 6).

6.3.3. Cererea şi paşaportul sunt coordonate cu arhitectul-
şef al municipiului Chişinău (sau adjunctul lui) şi Centrul Naţio-
nal de Terminologie (corectitudinea scrierii textului) după care 
se înregistrează în modul stabilit.

6.3.4. Necesitatea elaborării Certifi catului de urbanism şi 
a documentaţiei de proiect pentru construirea instalaţiilor şi 
construcţiilor de amplasare a fi rmei ţine de competenţa arhi-
tectului şef al municipiului Chişinău.

6.3.5. Solicitantul va putea plasa fi rma (inscripţii şi imagini 
exterioare) numai în baza Autorizaţiei de construire şi ampla-
sare a fi rmei (inscripţii şi imagini exterioare, anexa nr. 2), elibe-
rată de către D.G.A.U.R.F..

6.3.6. Pentru perfectarea şi eliberarea Autorizaţiei de con-
struire şi amplasare a fi rmelor(inscripţii şi imagini exterioare) 
sunt necesare următoarele acte:

• Cererea, formularul-tip ( anexa nr.3) cu datele şi coordo-
nările necesare.

• Schiţa de proiect a construcţilor care conţine, sau pe care 
sunt inscripţionate numele, denumirea comercială, obiectul 
de activitate sau alte texte şi imagini specifi ce, potrivit cărora 

o persoană fi zică sau juridică îşi exercită activitatea.
• Fotografi a locului solicitat.
• Copia certifi catului de înregistrare a întreprinderii.
• Paşaportul amplasării fi rmei cu ridicarea topografi că la 

scara 1:2000
• Copia documentului ce stabileşte proprietarul imobilu-

lui.
• Copia contractului de arendă sau acordul în scris al propri-

etarului asupra posibilităţii plasării fi rmei.

6.3.7. Autorizaţia de construire şi amplasare a fi rmelor (in-
scripţii şi imagini exterioare) stabileşte condiţiile de construire 
şi amplasare a fi rmelor de orice fel şi se eliberează pentru un 
termen de pînă la trei ani.

6.3.8. în cazul în care se solicită modifi carea construcţiei şi 
suprafeţei fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare), a locului de 
amplasare, autorizate în modul stabilit, toate actele de autori-
zare se perfectează din nou.

6.3.9. Termenul de valabilitate al Autorizaţiei de construire 
şi amplasare a fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) poate 
fi  prelungit. Intenţia şi termenul de prelungire al autorizaţiei 
sunt expuse cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate al Autorizaţiei. Pentru prelungirea Autoriza-
ţiei de construire şi amplasare a fi rmelor (inscripţii şi imagini 
exterioare) sunt necesare următoarele acte:

• Demers către D.G.A.U.R.F, în care se solicită prelungirea 
Autorizaţiei.

• Fotografi i cu vederi generale a fi rmelor (inscripţii şi ima-
gini exterioare), locului amplasării şi a terenului adiacent.

• Autorizaţia de construire şi amplasare a fi rmelor (inscripţii 
şi imagini exterioare) în original.

7. CONDIŢII, NORME ŞI CERINŢE GENERALE STABILITE 
PENTRU DISPOZITIVELE DE PUBLICITATE

7.1. Dispozitivelele de publicitate situate separat, la sol pot 
fi  amplasate atît pe domeniul public cît şi privat, după obţine-
rea Autorizaţiei de construire şi amplasare a publicităţii exte-
rioare.

7.2. Dispozitivele de publicitate amplasate în municipiul 
Chişinău vor fi  proiectate, construite şi amplasate în corespun-
dere cu normele şi standardele europene în domeniu.

7.3. Dispozitivele de publicitate nu trebuie să creeze obsta-
cole în calea pietonilor, transportului şi serviciilor orăşeneşti 
de salubrizare mecanizată. În timpul montării şi exploatării 
construcţiilor şi instalaţiilor este necesară respectarea nor-
melor tehnicii de securitate, păstrarea patrimoniului public, 
al terţelor persoane, a clădirilor, drumurilor, spaţiilor verzi 
amenajate ca atare, arborilor de aliniament stradal, vegetaţiei 
dendro-fl oricole existente, în cazul aducerii prejudiciilor terţei 
părţi toată responsabilitatea o poartă proprietarul dispozitivu-
lui de publicitate.

7.4. Amplasarea dispozitivelor de publicitate se efectuează, 
ţinându-se cont de landşaft, spaţii verzi, mediul urban, arhi-
tectură şi alte elemente specifi ce, care defi nesc o situaţie sau 
alta.
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7.5. întreprinderile de publicitate au obligaţia de a aplica la 
vedere pe orice formă de publicitate exterioară numărul Au-
torizaţiei de construire şi amplasare a publicităţii exterioare, 
denumirea titularului, telefonul de contact.

7.6. Este interzisă amplasarea publicităţii exterioare sub 
orice formă în zona ce include următoarele teritorii şi obiec-
tive ale municipiului Chişinău: Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
clădirile Parlamentului şi Preşedinţiei cu teritoriul adiacent, an-
samblurile şi monumentele de arhitectură şi cultură, inclusiv 
teritoriile afl ate în imediata apropiere, teritoriile alăturate ne-
mijlocit monumentelor, construcţiilor de cult, Grădina Publică 
Ştefan cel Mare, Parcul Catedralei “Naşterea Maicii Domnului”.

In această zonă, ca excepţie, se admite plasarea publicităţii 
exterioare în cazurile instalării gardurilor temporare în preaj-
ma construcţiilor şi pe schelăriile edifi ciilor afl ate în stadiu de 
reconstrucţie.

Amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii 
exterioare în parcuri, zone bogat plantate, alte zone verzi cu 
caracter ornamental, este interzisă, în cazuri de excepţie este 
necesară întocmirea unui studiu de impact, avizat şi aprobat 
în condiţiile legii.

7.7. Dimensiunile de bază ale dispozitivelor de publicitate, 
amplasate în municipiul Chişinău sunt: 0,7mxlm, l,2mxl,8m, 
2,5mx4m, 3mx6m, 5,0mxl2,0m. Dispozitivele de publicitate 
pot avea şi alte dimensiuni în funcţie de factorii şi condiţiile , 
ce defi nesc mediul urban respectiv.

7.8. în zona patrimoniului istoric al municipiului Chişinău, 
în perimetrul străzilor Alexe Mateevici, str. Pan Halippa, str. Is-
mail, str. Albişoara, str. Mihai Viteazul, str. A. Şciusev şi str. Vasile 
Lupu (cu excepţia străzilor nominalizate) este posibilă ampla-
sarea următoarelor tipuri de dispozitive publicitare:

a) de tip «City-light», cu iluminare interioară.
b) console pe pilonii existenţi ai reţelelor de iluminat, reţe-

lelor de contact ale transportului electric şi situate separat.
c) alte dispozitive de publicitate cu suprafaţa totală de 

până la 12,0 m.p.
d) dispozitive şi instalaţii executate din materiale moi, în-

tinse peste carosabil, zone pietonale, sau baloane gonfl abile, 
amplasate în incinte expoziţionale, pieţe de circulaţie pietona-
lă, stadioane, complexe sportive ş.a..

e) mijloace de publicitate amplasate provizoriu pe garduri-
le şantierelor de construcţie şi pe schelăriile clădirilor afl ate în 
reparaţie capitală sau reconstrucţie.

f ) instalaţii şi dispozitive de publicitate amplasate pe pere-
ţii şi acoperişul imobilelor.

g) instalaţii şi dispozitive de publicitate amplasate pe do-
meniul privat.

7.9. Toate formele de publicitate exterioară , care nu sunt 
enumerate în p. 7.8., se desfi inţează după expirarea termenu-
lui de valabilitate al Autorizaţiei eliberate.

Notă: Autorizarea construirii şi amplasării dispozitivelor de 
publicitate de alte forme şi dimensiuni în zona patrimoniului is-
toric se va face prin consultarea Consiliului urbanistic al munici-
piului Chişinău.

7.10. Dispozitivele publicitare amplasate nu trebuie să re-

ducă vizibilitatea pentru alte dispozitive autorizate şi ampla-
sate în modul stabilit. Distanţa între dispozitivele amplasate, la 
aceeaşi înălţime, pe aceeaşi axă nu poate fi  mai mică de :

30 m - pentru dispozitivele cu lăţimea de la 0,1 m până la 
1,5 m 

50 m - pentru dispozitivele cu lăţimea de la 1,5 m până la 
3,0 m 

80 m - pentru dispozitivele cu lăţimea de la 3,0 m până la 
6,0 m 

100 m - pentru dispozitivele cu lăţimea de la 6,0 m până 
la 12 m 

Distanţa între dispozitivele amplasate în linie poate fi  de 
cel puţin 0,8m.

7.11. Dispozitivele de publicitate amplasate peste sau dea-
supra părţii carosabile a străzilor, vor fi  amplasate la cel puţin 
4,5 m de la suprafaţa ei.

7.12. Dispozitivele de publicitate amplasate peste sau dea-
supra zonelor pietonale, vor fi  amplasate la cel puţin 3,0 m de 
la cota terenului amenajat.

7.13. Se interzice amplasarea dispozitivelor de publicitate 
în limitele liniilor roşii ale străzii cu suprafaţa mai mare de 18,0 
m.p.

7.14. Fundaţiile dispozitivelor de publicitate vor fi  adâncite 
în sol, iar terenul unde s-au efectuat lucrările de amplasare va 
fi  amenajat şi solubrizat.

7.15. Nu se admite amplasarea dispozitivelor publicitare 
ce reduc vizibilitatea semafoarelor şi a semnelor de circulaţie 
rutieră.

7.16. Dispozitivele de publicitate vor fi  racordate în mod 
obligatoriu (dacă e posibil tehnic) la reţeaua de iluminare.

7.17. Pentru iluminarea publicităţii exterioare se face uz 
de sisteme electrotehnice de producţie industrială care cores-
punde cerinţelor securităţii electrotehnice şi antiincendiare.

7.18. Dispozitivele de iluminare a mijloacelor de publicita-
te vor fi  amplasate astfel încît să asigure o iluminare uniformă 
şi să nu afecteze trafi cul auto şi pietonal, fi ind mascate de ele-
mente ale construcţiei sau a publicităţii. Partea cea mai coborî-
tă a refl ectoarelor va fi  minim de 3,Om de la nivelul trotuarului. 
Lumina instalaţiilor de iluminare nu trebuie să fi e orientată în 
geamurile caselor de locuit sau instituţiilor.

7.19. Refl ectoarele se fi xează pe console, la o distanţă de 
cel puţin 0,8m de la suprafaţa iluminată. Fixarea dispozitivelor 
de iluminare pe suport trebuie să asigure cuplarea sigură cu 
consola (panoul etc.) şi să reziste presiunii vântului şi zăpezii, 
vibraţiilor şi loviturilor posibile.

7.20. Dispozitivele de publicitate care nu întrunesc condi-
ţiile şi normele stipulate în art. 7 vor fi  desfi inţate după expira-
rea termenului de valabilitate al Autorizaţiilor de construire şi 
amplasare a publicităţii exterioare.

8. CONDIŢII, NORME ŞI CERINŢE GENERALE STABILITE 
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PENTRU PUBLICITATEA EXTERIOARĂ

8.1. Dispozitivele de publicitate, amplasate pe domeniul 
public sau privat, constituie construcţii provizorii şi urmea-
ză a fi  demontate de către proprietarii lor odată cu expirarea 
termenului de valabilitate al autorizaţiei privind plasarea pu-
blicităţii sau cu anularea ei de către autorităţile administraţiei 
publice locale.

8.2. Întreprinderile de publicitate au obligaţia de a menţine 
amenajate în permanenţă suprafeţele de publicitate ale dis-
pozitivelor publicitare. În perioada liberă de contract de publi-
citate sunt obligate să amenajeze suprafaţa de publicitate cu 
reclame sociale.

8.3. Schimbarea imaginilor şi mesajelor de publicitate se 
face numai după coordonarea respectivă cu D.G.A.U.R.F. şi 
Centrul Naţional de Terminologie.

8.4. Se interzice folosirea în alcătuirea imaginilor şi mesaje-
lor de publicitate a textelor şi imaginilor care contravin norme-
lor legale în vigoare sau care contravin bunelor moravuri.

9. CONDIŢII, NORME ŞI CERINŢE GENERALE STABILITE 

PENTRU FIRME (INSCRIPŢII ŞI IMAGINI EXTERIOARE)

9.1. Firmele (inscripţii şi imagini exterioare) se amplasează 
pe faţada spaţiului pe care-l defi nesc, în locuri special prevă-
zute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural şi 
constructiv.

9.2. Nu se acceptă fi rme (inscripţii şi imagini exterioare) 
executate din materiale fără durabilitate (pînză, poliplan, car-
ton), iar pe străzile şi arterele principale fi rmele vor fi  de tip 
casetă luminoasă.

9.3. Pe clădirile de locuit avînd spaţii comerciale sau cu altă 
destinaţie, situate la parter, parter şi mezanin, fi rmele se vor 
amplasa numai pe faţadele corespunzătoare acestor spaţii. 
Ca excepţie în cazul clădirilor de locuit prevăzute cu parapet 
plin şi continuu la balconul etajului I se acceptă amplasarea 
fi rmelor, numai cu acordul proprietarilor sau al gestionarilor 
imobilelor respective.

9.4. Firmele pentru activităţi ce se desfăşoară temporar 
într-un apartament de bloc se vor amplasa (numai cu acordul 
proprietarilor sau al gestionarilor imobilelor respective), în 
zona acestuia la scara respectivă sau la nivelul parterului dacă 
activitatea se desfăşoară la parter.

9.5. Firmele amplasate în alte locuri decît cele indicate în 
art. 9, p. 9.1, 9.3 şi 9.4 vor fi  autorizate în condiţiile legii şi ale 
prezentului Regulament ca forme de publicitate exterioară.

10. CONTROL ŞI SANCŢIUNI

10.1. Controlul asupra respectării prevedrilor prezentului 
Regulament este exercitat de către Direcţia generală arhitec-
tură, urbanism şi relaţii funciare.

10.2. Încălcările depistate se fi xează în actul de control pri-

vind respectarea prevederilor prezentului Regulament (anexa 
nr. 8).

10.3. Inspectoratul general de poliţie al municipiului Chişi-
nău, întreprinderea municipală reţelele electrice de iluminare 
«Lumteh», Direcţia generală transport public şi căi de comuni-
caţie, Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi şi Preturile de 
sector efectuează controlul asupra amplasării dispozitivelor 
de publicitate, a publicităţii şi a fi rmelor (inscripţiilor şi imagi-
nilor exterioare) în limita competenţei cu care sunt investiţi şi 
informează D.G.A.U.R.F. despre rezultatele acestuia.

10.4. Contravenienţii se sancţionează conform prevederi-
lor Codului cu privire la contravenţiile administrative. In acest 
scop D.G.A.U.R.F. va  informa Inspectoratul general de poliţie 
al municipiului Chişinău despre eventualele încălcări ale legis-
laţiei în domeniu.

10.5. D.G.A.U.R.F. în colaborare cu serviciile Primăriei muni-
cipiului Chişinău şi Comisariatul general de poliţie, vor deza-
fecta orice fi rmă (inscripţii şi imagini exterioare) sau formă de 
publicitate exterioară amplasate ilegal, pe cheltuiala benefi ci-
arilor acestora.

11. MODUL DE ANULARE A AUTORIZAŢIEI DE CON-
STRUIRE ŞI PLASARE A PUBLICITĂŢII EXTERIOARE ŞI A 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE ŞI PLASARE A FIRMELOR 
(INSCRIPŢIILOR ŞI IMAGINILOR EXTERIOARE)

11.1. Autorizaţiile se anulează:

a) drept urmare a expirării termenului de valabilitate;

b) în cazul stopării activităţii agentului economic;

c) la cererea titularului autorizaţiei;

d) în cazul încălcării prevederilor Regulamentului privind 
plasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, fi rmelor 
(inscripţii şi imagini exterioare), precum şi a legislaţiei ce regle-
mentează cadrul juridic al activităţii din acest domeniu;

e) mijloacele de publicitate exterioară sunt construcţii 
provizorii şi urmează a fi  demontate în corespundere cu ne-
cesităţile urbanistice ale administraţiei publice locale conform 
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

f ) în cazul în care, din anumite motive expuse şi întemeia-
te juridic, devine imposibilă prelungirea autorizaţiei. Titularul 
Autorizaţiei este informat despre acest fapt cu cel puţin 30 zile 
înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei.

12. REZOLVAREA LITIGIILOR
12. Toate litigiile, privind respectarea prevederilor prezen-

tului Regulament se soluţionează conform legislaţiei în vigoa-
re.

SECRETAR INTERIMAR

 AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 1 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 2 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 3 pagina 1 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 3 pagina 2 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 4 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 7 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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ANEXA nr. 8 la Regulamentul provizoriu privind autorizarea şi amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicităţii, 

fi rmelor (inscripţii şi imagini exterioare) în municipiul Chişinău.

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 65/9                           01 februarie 2007 

Cu privire Ia aprobarea indicilor de dezvoltare economico-socială 
a municipiului Chişinău pe anul 2007 şi estimările pentru perioa-

da 2008-2010
Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale economie, 

reforme şi relaţii patrimoniale, în temeiul art. 18 (2) lit.e) şi art. 23 (3) 
din Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 “Privind administraţia publică lo-
cală” (cu modifi cările şi completările ulterioare), Consiliul municipal 
Chişinău DECIDE:

1. Se aprobă indicii de dezvoltare eeonomico-socială a munici-
piului Chişinău pe anul 2007 şi estimările pentru perioada 2008-2010 
(anexa nr. 1).

2.  La elaborarea proiectului de buget al municipiului Chişinău pe 
anul 2008, se va ţine cont de indicii  aprobaţi în decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr. 36/5 din 08.12.2005 “Cu privire la Concepţia 
privind politica bugetar-fi scală   şi   stabilirea   priorităţilor  de   chel-
tuieli   la   elaborarea, aprobarea şi rectifi carea bugetului municipiului 
Chişinău pe termen mediu (2006-2008)”,  cu  excepţia tabelului nr.  3  
din  anexa nr.l   la decizia nominalizată.

3.  Se abrogă tabelul nr. 3 din anexa nr. l la decizia Consiliului 
municipal Chişinău nr. 36/5 din 08.12.2005 „Cu privire la Concepţia 
privind politica bugetar-fi scală   şi   stabilirea  priorităţilor  de   cheltu-
ieli   Ia   elaborarea, aprobarea şi rectifi carea bugetului municipiului 
Chişinău pe termen mediu (2006-2008)”.

4.  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va 
actualiza în fi ecare an tabelele anexate.

5.  Subdiviziunile    Consiliului    municipal    Chişinău    şi    ale    
Primăriei municipiului Chişinău, responsabile de realizarea indicilor 
menţionaţi, vor asigura îndeplinirea în termen şi vor prezenta anual, 
până la data de 10 ianuarie, Direcţiei generale economie, reforme şi 
relaţii patrimoniale rapoarte despre mersul realizării indicilor.

6.  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale va 
întocmi raportul   privind situaţia economică  şi socială a municipiului 
Chişinău pentru anul 200t; asigurând publicarea acestuia în mass-
media municipală.

7.  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale 
va defi nitiva indicii de dezvoltare economico-socială a municipiului 
Chişinău pe anul 2007 şi estimările pe perioada 2008-2010, pînă la 
01.04.2007, în scopul elaborării Programului de dezvoltare economi-
co-socială a municipiului Chişinău pe anii 2008-2011, cu concretiza-
rea surselor de fi nanţare.

8.  Viceprimarul municipiului Chişinău dl Petru Şveţ va asigura 
controlul executării prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 
CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI

ANEXA nr. 11  la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 65/9 din 1.02. 2007

Nr. 

d/o 

INDICII SFERELOR DE 

ACTIVITATE 

Unitatea de 

măsură 

Anul 2005 

efectiv 

Anul 2006 

preliminar 

Anul 2007 

prognozat 

Anul 2008 

estimări 

Anul 2009 

estimări 

Anul 2010 

estimări 

 CAPITOLUL I        

1.1. Suprafaţa totală a teritoriului km2 571,6 571,6 571,6 571,6 571,6 571,6 

1.2. Numărul populaţiei mii pers. 716,7 717,0 717,4 717,8 718,2 718,6 

1.3. Numărul agenţilor economici 
înregistraţi 

unităţi 68935 72800 75740 78920 81800 83700 

 inclusiv cu forme de proprietate:        

 publică unităţi 1254 1260 1268 1276 1280 1286 

 privată unităţi 63685 66562 69013 71973 74565 76163 

 mixtă   (publică  şi  privată)   fără 
participare străină 

unităţi 158 158 162 167 171 171 

 străină unităţi 1772 2250 2500 2624 2800 2980 

 mixtă cu capital străin unităţi 2066 2570 2797 2880 2984 3100 

 CAPITOLUL II        

 INDUSTRIE        
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2.2. Volumul producţiei industriale în 
preţuri curente 

mii lei 10339,6 11200,0 12100,0 13000,0 14000,0 15000,0 

2.3. Volumul producţiei industriale 
în preţuri medii ale anului 
precedent-total 

mii lei 11878,4 12880,0 13650,0 14500,0 15400,0 16300,0 

 CAPITOLUL III        

 AGRICULTURA        

3.1. Volumul global al producţiei 
agricole în toate categoriile de 
gospodării în preţuri curente, 
total 

mii lei 310,7 314,3 334,7 360,2 371,8 397,5 

 Inclusiv: producţia vegetală, total mii lei 239,5 264,1 281,7 302,8 312,8 327,5 

 producţia animalieră, total mii lei 71,2 50,2 53,0 57,4 59,0 70,0 

3.2. Volumul global al producţiei 
agricole în toate categoriile 
de gospodării în preţuri 
comparabile ale anului 2000 

mii lei 145,5 222,9 236,9 250,9 262,3 277,0 

 CAPITOLUL IV        

 CONSTRUCŢII CAPITALE        

4.1. Volumul investiţiilor în capitalul 
fi x din toate sursele de fi nanţare 
în preţuri curente, total 

mln lei 3969,0 4200,0 4800,0 5200,0 ‘’ 5600,0 5900,0 

 Inclusiv, din contul surselor 
bugetului municipal 

mln lei 140,7 235,1 268,4 279,7 317,8 325,8 

 din care: la obiecte cu destinaţie 
productivă 

mln lei 2433,0 2400,0 2650,0 2900,0 3100,0 3300,0 

 la obiectele cu destinaţie 
neproductivă 

mln lei 1536,0 1800,0 2150,0 2300,0 2500,0 2600,0 

4.2. Darea în exploatare a caselor 
de locuit din toate sursele de 
fi nanţare 

mii m.p. 302,6 345,0 400,0 450,0 510,0 600,0 

 CAPITOLUL V        

 TRANSPORT        

5.1. Volumul încărcăturilor 
transportate cu transportul auto 
al întreprinderilor specializate 

mu tone 2256,6 2400,0 2550,0 2720,0 3000,0 3200,0 

5.2. Parcursul pasagerilor (cu 
autobuze, microbuze) 

mii pas. -km 1189,1 1250,0 1330,0 1400,0 1470,0 1550,0 

 CAPITOLUL VI        

 COMERŢ ŞI SERVICII        

6.1. Vînzările de mărfuri cu 
amănuntul în preţuri curente 

mii lei 6107,7 6980,0 7600,0 8200,0 8800,0 9300,0 

6.2. Servicii cu plată prestate 
populaţiei în preţuri curente 

mii lei 4045,4 4650,0 5200,0 5720,0 6300,0 6900,0 

 CAPITOLUL VII        

 MICUL BUSINESS        

7.1. Numărul întreprinderilor micului 
business, total 

unităţi 20080 21650 23200 24500 25700 2680 

7.2. Ponderea întreprinderilor 
micului business în numărul total 
de întreprinderi care prezintă 
rapoarte fi nanciare 

% 94,1 94,3 94,5 95,0 95,2 95,3 

Nr. 

d/o 

INDICII SFERELOR DE 

ACTIVITATE 

Unitatea de 

măsură 

Anul 2005 

efectiv 

Anul 2006 

preliminar 

Anul 2007 

prognozat 

Anul 2008 

estimări 

Anul 2009 

estimări 

Anul 2010 

estimări 
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7.3. Volumul vînzărilor nete la 
întreprinderile din micul 
business 

mii. lei 16200,0 17490,0 18420,0 19450,0 20345,0 21000,0 

 CAPITOLUL VIII        

 REZULTATELE FINANCIARE ALE 

AGENŢILOR ECONOMICI 

       

8.1. Numărul agenţilor economici, 
raportori 

unităţi 22009 23549.6 25000.0 26000.0 27300.0 28000.0 

8.2. Vînzări nete de produse (lucrări, 
servicii), total 

mii lei 70485.8 84500.0 97200.0 106900.0 112000.0 118000.0 

8.3. Profi t brut (pierdere globală) mii lei 11274.4 13500.0 15500.0 17000.0 17850.0 18700.0 

8.4. Profi t net (pierdere netă) mii lei 987.3 1020.0 1070.0 1120.0 1170.0 1220.0 

 CAPITOLUL IX        

 DEZVOLTAREA SFEREI SOCIALE       1 

 REMUNERAREA MUNCII        

9.1. Numărul scriptic mediu al 
salariaţilor - total 

mupersoane 353,9 357,9 361,5 368,7 376,0 380,0 

9.2. Salariul mediu lunar - total lei 1775,2 2130,0 2400,0 2650,0 2800,0 3500,0 

 PIAŢA MUNCII        

9.3 Numărul   şomerilor   ofi cial   
înregistraţi   (la sfîrşitul anului) 
- total 

persoane 7744 7900 8000 8000 8000 8000 

 din ei:        

 cu drept de a primi indemnizaţii persoane 839 1630 1700 1750 1750 1750 

 plasaţi în cîmpul muncii persoane 3216 3200 3200 3300 3300 3300 

9.4 Numărul de persoane care au 
urmat cursurile de perfecţionare 
- total 

persoane 941 1055 1160 1200 1200 1200 

 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII        

9.5. Centre ale medicilor de familie unităţi 12 12 12 12 13 13 

9.6. Centre de sănătate unităţi 14 14 14 14 14 14 

9.7. Ofi cii ale medicilor de familie unităţi 9 9 9 9 10 11 

9.8. Farmacii — total unităţi 5 5 5 5 5 5 

9.9. Spitale municipale, total unităţi 9 9 9 8 7 7 

9.10. Numărul de paturi în spitale 
municipale -total 

unităţi 2365 2365 2365 2265 2165 2165 

9.11. Numărul de locuri în staţionar de 
zi pe lîngă instituţiile de asistenţă 
medicală primară 

unităţi 107 107 107 120 130 130 

9.12. Numărul de vizite la medic - total vizite 4538207 4700000 4800000 4900000 5000000 5000000 

9.13. Numărul de medici de toate 
specialităţile -total 

persoane 2124 2024 2030 2000 2000 2000 

 inclusiv - medici de familie persoane 527 527 525 520 520 515 

9.14. Numărul personalului medical 
mediu 

persoane 3015 3020 3050 3040 3036 3020 

 INVAŢAMîNT        

9.15. Instituţii preşcolare unităţi 146 146 146 146 146 146 

9.16. Gimnazii unităţi 19 19 41 41 41 41 

Nr. 

d/o 

INDICII SFERELOR DE 

ACTIVITATE 

Unitatea de 

măsură 

Anul 2005 

efectiv 

Anul 2006 

preliminar 

Anul 2007 

prognozat 

Anul 2008 

estimări 

Anul 2009 

estimări 

Anul 2010 

estimări 
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9.17. Licee unităţi 60 68 82 82 82 82 

9.18. Şcoli de cultură generală unităţi 41 36 - - - - 

9.19 Şcoli primare unităţi          
1 4 

13 13 13 13 13 

9.20 Şcoli-grădiniţă unităţi 12 12 11 8 8 8 

9.21 Şcoli speciale (auxiliare) unităţi 6 5 5 5 5 5        i 

9.22 Şcoli serale unităţi 3 2 2 •7Â. 2 2 

9.23 Numărul de copii în instituţiile 
preşcolare 

copii 26125 26420 26515 26705 26705 26705 

9.24 Numărul de elevi: elevi 103723 103506         
97177 

97181 97181 97181 

 - în gimnazii elevi 6614 7638 13767 13767 13767 13767 

 - în licee elevi 59200 65480 75452 75452 75452 75452 

 - în şcolile de cultură generală elevi 30092 22812 - - - - 

 - în şcoli primare elevi 4414 4236 4678 4687 4687 4687 

 - în şcoli-grădiniţă elevi 1242 1178 1118 1109 1109 1109 

 - în şcolile speciale (auxiliare) elevi 685 703 697 697 697 697 

 - în şcoli serale elevi 1476 1459 1465 1469 1469 1469 

 CULTURA        

9.25 Instituţiile teatral - concertistice unităţi 3 3 3 3 3 4 

9.26 Case şi cămine de cultură unităţi 20 19 19 19 19 20 

9.27 Biblioteci publice unităţi 35 35 35 36 36 36 

9.28 Şcoli de artă, de muzică şi de artă 
plastică 

unităţi 10 10 10 10 10 10 

9.29 Muzee unităţi 2 2 2           2 2 2

 CAPITOLUL X        

 ECOLOGIE        

10.1 Investiţii   în   capital   fi x   pentru   
protecţia mediului   ambiant  şi   
folosirea  raţională  a resurselor 
naturale - total 

mii lei 11755 25000 40000 50000 60000 70000 

10.2 Volumul de apă consumată 
- total 

mii. m. c. 50004,4 52815 56515 61600 67760 72300 

10.3 Degajarea substanţelor 
dăunătoare în aerul atmosferic 
- total 

tone 5250 5300 5370 5450 5480 5500

Nr. 

d/o 

INDICII SFERELOR DE 

ACTIVITATE 

Unitatea de 

măsură 

Anul 2005 

efectiv 

Anul 2006 

preliminar 

Anul 2007 

prognozat 

Anul 2008 

estimări 

Anul 2009 

estimări 

Anul 2010 

estimări 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI
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Consiliul Municipal Chişinău

DECIZIE 
nr. 71/10                          03 mai 2007 

Cu privire la aprobarea listei datoriilor creditoare privind obiecti-
vele   incluse în planul de investiţii capitale

Având în vedere nota informativă a Direcţiei construcţii capitale 
nr.01-05/502 din 05.03.2007, în scopul stingerii datoriei creditoare 
din anii precedenţi, în temeiul art. 27 (2) şi (3) din Legea nr. 397-XV din 
16.10.2003 “Privind fi nanţele publice locale”, art. 14 (2) lit. n) şi art. 19 
(4) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică 
locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

1.  Se aprobă lista datoriilor creditoare faţă de antreprenori la situ-
aţia de la 01.01.2007, conform anexei nr.l.

2.  Datoriile creditoare pentru lucrările executate în anul 2006 la 
obiectivele incluse în Programul investiţiilor capitale pe anul 2007 vor 
fi  achitate în limita mijloacelor fi nanciare aprobate în bugetul munici-
pal Chişinău pe anul 2007, conform anexei nr.2.

3.   Datoriile creditoare pentru lucrările executate în anii prece-
denţi vor fi  achitate pe parcursul anului 2007 din veniturile bugetu-
lui municipal, obţinute supraplan pe parcursul executării bugetului, 
conform anexei nr.3.

4.   Se solicită Guvernului Republicii Moldova să contribuie la re-
partizarea unei sume de 36,20 mln. lei, pentru achitarea datoriilor cre-
ditoare la obiectivele construite în 2006, conform anexei nr. l.

5.    Datoria   creditoare,   indicată   în   anexa   nr.l, care   s-a   for-
mat   la obiectivele   fi nanţate   din   contul bugetului   de   stat şi cel 
municipal,   va   fi  corectată conform rezultatelor controlului Curţii 
de Conturi şi a Inspecţiei de Stat în Construcţii, sau conform hotărârii 
organelor judecătoreşti.

6.  Viceprimarul de ramură va asigura controlul îndeplinirii preve-
derilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Ion MĂMĂLIGĂ 

CONTRASEMNAT:

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI

ANEXA nr.1 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 71/10 din 03 mai 2007

Datoriile creditoare faţă de antreprenori şi furnizori pentru obiectivele 
Direcţiei construcţii capitale la situaţia de la 01.01.2007

lei

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 

1 2 3 4 5 6  7

 D.C.C. A PRIMĂRIEI - TOTAL:  46278295 45463688 36605264 9262334 

I Construcţia locativă - TOTAL;  3285654 2818177 1120858 1754096 

 Blocul locativ nr. 1, str. Mihail Sadoveanu 2004 215564 215564 215564  

0454 Blocul locativ pentru refugiaţii transnistreni  
str. Ginta Latină 

2006 60838 14697  60838 

4768 Blocul locativ pentru refugiaţii transnistreni, 
str. N. Milescu Spătarul 

2006 7628   7628 

3774 Blocul locativ nr.6 “V” (cu 14 etaje, 69 
apartamente), str. L.Deleanu 

2006 672018 672018  672018 

3770 Reconstrucţia maternităţii din sectorul 
Ciocana   în azil pentru bătrîni şi copiii 
străzii 

2006 905297 903181 905294  



22

 Proiectarea şi construcţia blocului locativ 
din str. Petru Rareş 

2006 724 724  724 

 Proiectarea şi construcţia blocului locativ 
din bd. Moscova 

2006 724 724  724 

0460 Reparaţia capitală a birourilor 
nr.32,34,37,49,59 din clădirea Primăriei 

2004 1444 1444  1444 

0457 Reparaţia faţadelor caselor de locuit, 
amplasate pe magistralele principale ale 
municipiului Chisinău (bd .Ştefan cel Mare 
şi Sfînt 62,64) 

2006 974487 974487  974487 

0460 Reconstrucţia clădirii Primăriei, inclusiv 
încăperile punctului medical si ale poliţiei 
din satul Cruzeşti 

2006 7235 7235  7235 

0462 Reparaţia clădirii Consiliului municipal si 
reţelelor inginereşti 

2006 28047 27152  28047 

 Cheltuieli pentru darea obiectivelor în 
exploatare 

2005 951 951  951 

II Construcţia comunală - TOTAL:  25244065 25157470 20481837 4762231 

 Reţelele inginereşti ale  Ambasadei 
Federaţiei Ruse 

1998-
2006 

880896 880896 880896  

 Reţelele inginereşti din str. Miron Costin 1999 363865 363865 363865  

3106 Elaborarea proiectului de modernizare a 
staţiei de epurare 

2006 157900 157900 157900  

 Uzina de prelucrare a deşeurilor solide - 
lucrări de proiectare 

2004 6295 6295  6295 

0464 Măsurile împotriva alunecărilor de teren 
din preajma blocului locativ cu 10 etaje din 
str.Budăi,2/3 

2006 180500 180500  180500 

0468 Cimitirul din comuna Grătieşti 2006 98 98  98 

0446 Reparaţia apeductului şi canalizării şcolii nr. 
100 din comuna Băcioi 

2006 53144   53144 

3792 Apeductul din str. Grenoble, 136 2006 7908   7908 

3793 Proiectarea şi construcţia Gării de Nord 2006 1040473 1040473 1040473  

3777 Lucrări de proiectare împotriva inundaţiilor 
teritoriului centrelor populate din 
municipiul Chişinău 

2006 359028 350527  359028 

0552 Lucrări de proiectare a apeductului din 
satul Buneţ 

2006 487 487  487 

0452 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Mihai 
Eminescu, str. Şcolii, str. Budeşti, comuna 
Tohatin 

2006 379062 376724  379062 

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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0441 Reţelele inginereşti din str.Costiujeni 3-93, 
oraşul Codru 

2006 137046 123805  137046 

0444 Canalizarea menajer- fecaloidă din str. 
Colinei, str. Bujorilor, str. Prepeliţei, oraşul 
Codru 

2006 366864 366864  366864 

0453 Canalizarea menajer- fecaloidă din comuna 
Grătieşti, inclusiv lucrări de proiectare 

2006 121161 120986  121161 

0470 Canalizarea menajer- fecaloidă din satul 
Coloniţa, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 

2005 88579 88579  88579 

0470 Canalizarea menajer- fecaloidă din str. 
Ştefan cel Mare şi Sfînt, satul Coloniţa 

2006 92902 92902  92902 

0555 Proiectarea canalizării pe str. Pădurilor, str. 
Mihai Eminescu din oraşul Vadul lui Vodă 
(zona alunecărilor) 

2006 178   178 

0564 Proiectarea canalizării din str. Hanul Morii, 
municipiul Chişinău 

2006 327   327 

1880 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Aron 
Pumnul 

2006 5614 4831  5614 

3783 Canalizarea menajer-fecaloidă din str.
Ialoveni 

2006 517 517  517 

3889 Reconstrucţia străzii lazului 2006 59724 59724  59724 

4160 Reconstrucţia si extinderea str. Pan 
Halippa, de la Piaţa Pan Halippa pînă la str. 
A.Mateevici (tranşa I) 

2006 15171488 15171488 15171488  

1660 Reţelele inginereşti şi amenajarea str. 
Hipodromului în urma caiamităţilor 
naturale din 18- 19 august anul 2005 

2005-
2006 

278130 278130 278130  

1660 Proiectarea şi construcţia protecţiei 
teritoriului adiacent rîului Golbaciha 
împotriva inundaţiilor pe str. Hipodromului, 
Tudor Vladimirescu 

2006 2589085 2589085 2589085  

0475 Reconstrucţia str. Ismail, tranşa II 
(construcţia staţiei de tracţiune nr.44 din 
str. Ismail) 

2006 356 356  356 

0554 Lucrările de proiectare şi electrifi care (650 
case) în oraşul Vadul lui Vodă 

2005 6877X 68778  68778 

1618 Modernizarea centralelor termice ‘Codru”, 
“Aeroport”, “Costiujeni” ale municipiului 
Chişinău 

2006 2545996 2545996  2545996 

4408 Lucrările de cercetare geologică şi 
inginerească asupra alunecărilor de teren 
din comuna Tohatin 

2006 162000 162000  162000 

 Amenajarea teritoriului adiacent blocului 
locativ din str. Magda Isanos,15 

2006 118269 118269  118269 

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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3779 Cheltuieli pentru colectarea datelor inţiale 2006 6545 6545  6545 

1 Canalizarea menaj er-fecaloidă din str. Torino 2006 178 178  178 

2 Apeductul din satul Bîc, comuna Bubuieci 2006 398 398  398 

3 Lucrări de proiectare pentru protecţia 
împotriva inundaţiilor teritoriului centrelor 
populate din municipiului Chişinău 

2006 1751 1751  1751 

4 Lucrările împotriva inundaţiilor din str. 
Albisoara, etapa I 

2006 1943 1943  1943 

5 Proiectarea si construcţia bd. Dimitrie 
Cantemir 

2006 1436 1436  1436 

6 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. 
Haşdeu, Ştefan cel Mare si Sfl nt, comuna 
Tohatin 

2006 221 221  221 

7 Planul lotului de pămînt (alocarea) 2006 4S3 483  483 

8 Proiectarea reţelelor inginereşti, comuna 
Tohatin 

2006 135 135  135 

9 Cheltuieli pentru darea obiectivelor în 
exploatare 

2005 853 853  853 

       

III Gazifi carea - TOTAL:  1390556 1313775 0 1390556 

4877 Construcţia gazoductului branşament de 
presiune înaltă Tocuz-Căinari-Mereni, etapa 
II 

 7339   7339 

0726 Gazifi carea str. Hipodromului, tranşa II 2005 1877 1877  1877 

0493 Garifi carea str. Lev Tolstoi, colţ cu str. 31 
August 1989 

2006 8621 8621  8621 

0495 Gazifi carea str. Cramei 2006 174 174  174 

3825 Gazifi carea str-lei Sf.Andrei, 41-45 2006 356 356  356 

3795 Gazifi carea cartierului cu case particulare 
pentru combatanţi în mcr. VIII-A Budeşti-1 

2006 64   64 

0503 Gazifi carea şoselei Munceşti, str. Băcioii Noi, 
tranşa III 

2006 396   396 

1677 Gazifi carea blocurilor locative cu 1 10 
apartamente din str. Alba-Iulia   75,75/2 

2006 7321   7321 

0507 Gazifi carea casei municipale speciale a 
copilului, bd. Cuza Vodă, 29/4 

2005 3 3  3 

0508 Gazoductul de presiune medie spre SCMPC 
“V.Ignatenco”, str. Grenoble, 163/5 

2006 13067   13067 

3794 Gazifi carea în regiunea Circului, sectorul I, 
tranşa II 

2006 8464   8464 

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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1084 Gazifi carea Grădinii Zoologice 2006 2142   2142 

3796 Gazifi carea   str. Grenoble-Puhoi 2006 2631   2631 

3797 Gazifl carea str. Cernăuţi 2006 37603 37603  37603 

 Gazifl carea bd. Mircea cel Bătrin 2005 339 339  339 

 Gazifl carea ap. 1 din str. Bucureşti nr.5  3000 3000  3000 

0730 Gaziticarea centralei termice a blocurilor 
locative cu 5 etaje, 95 apartamente, din 
str. N.Testemiţeanu nr.20/ 1,20/2 din oraşul 
Durleşti, tranşa 11 

2005 8 8  8 

 Gazifl carea satului Brăila, comuna Bâcioi 2005 928 928  928 

0538 Gazifl carea str. M.Eminescu, satul Hulboaca, 
comuna Grătieşti 

2006 108133 108133  108133 

0514 Gazifl carea satului Dobrogea, tranşa II 2006 189578 185111  189578 

0517 Gazifl carea str. Sfîntul Nicolae, oraşul Codru 2006 58   58 

0519 Gazifl carea şcolii nr. 100, comuna Bâcioi 2006 70025 70025  70025 

0524 Gazifl carea grădiniţei nr.45 şi gimnaziului 
nr. 1 02 din satul Brăila, comuna Băcioi 

2006 15654   15654 

0525 Gazifl carea localităţilor Tohatin-Cheltuitor-
Bunet 

2006 6393 3975  6393 

0532 Gazifl carea comunei Cruzeşti, transa II 2006 32947 23187  32947 

0534 Gazifl carea str. Ştefan cel Mare, str. 
Pădurilor, comuna Tohatin 

2005 219 219  219 

0535 Gazifl carea str. Lăzioară, satul Frumuşica . 
comuna Băcioi 

2005 48146 48146  48146 

0540 Gazifi carea satului Coloniţa (260 case) 2005 37600 37600  37600 

0542 Gazifi carea str. Nistreanu-Uzinelor, oraşul 
Vadul lui Vodă 

2005 40 40  40 

0565 Gazifi carea str. Păvăluc din satul Străisteni, 
comuna Băcioi 

2005 173 173  173 

0566 Lucrările de proiectare a gazoductului din 
comuna Truşeni 

2005 29898 29898  2989X 

 Inelarea gazoductului din str. Mihail 
Sadoveanu, oraşul Durleşti 

2005 6922 6922  6922 

4671 Conectarea grădiniţei de copii la reţelele de 
gaze naturale, satul Revaca 

2006 476 476  476 

3825 Cheltuieli pentru colectarea datelor iniţiale 
şi cheltuieli pentru darea în exploatare a 
obiectivelor fi nalizate 

2006 23974 23974  23977 

1 Gazifi carea str. Grenoble,136 2006 436 436  436 

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 
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fi nanţare 
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2 Gazifi carea str. Lăzioară satul Frumuşica, 
comuna Băcioi 

2006 27 8 278  278 

3 Gazifi carea str. V. Dumbravă, comuna 
Bubuieci 

2006 6300 6300  6300 

4 Gazifi carea str. Pollrnichii, oraşul Codru 2006 339 339  339 

5 Gazifi carea  str. Livădahlor, slr. Cobzarilor,str. 
Sfi nta Măria, oraşul Codru 

2006 339 339  339 

6 Gazifi carea str. Dragomirna, oraşul Durleşti 2006 339 339  339 

7 Gazifi carea str. Pandurilor, oraşul Sîngera 2006 178 178  178 

8 Gazifi carea fose/ei Munceşli-sfr. Băcioii Noi 2006 551 551  554 

9 Centrala termică autonomă cu gaze naturale 
din bd. Moscova 

2006 1075 1075  1075 

10 Gazifi carea casei de locuit din str. Pruncul 2006 339 339  339 

11 Gazifi carea str. Alexandru cel Bun. oraşul 
Sîngera 

2006 13800 13800  13800 

1562 Gazifi carea centralei termice a Gimnaziului 
nr. 99 din satul Truşeni 

2006 1395 1395  1395 

4646 Gazifi carea cartierului locativ din str. 
M.Sadoveanu-Bucovinei (cota-parte a 
Primăriei Stăuceni) 

2006 21989 21989  21989 

 Construcţia gazoductului cu presiune înaltă 
Scoreni-Condrita 

2006 702603 702603  702603 

       

IV Invăţămîntul - TOTAL:  824343 811269 0 824343 

 Şcoala din oraşul Sîngera 2004 192002 192002  192002 

0430 Construcţia şcolii-grădiniţe din satul 
Stăuceni, municipiul Chişinău 

2005 280875 280875  280875 

3765 Reparaţia capitală a grădiniţei de copii nr. 
176, comuna Băcioi 

2006 147398 147398  147398 

1596 Reconstrucţia Liceului Sportiv din str. Alba-
Iulia, inclusiv lucrări de proiectare 

2006 131 131  131 

0544 Reconstrucţia liceului “lulia Haşdeu”, str. 
N.Titulescu 

2006 9 9  9 

3762 Reparaţia capitală a acoperişului cantinei 
şcolii din satul Condriţa 

2006 144376 144376  144376 

0546 Lucrările de proiectare- Sala de sporturi a 
Liceului “Alecu Russo” 

2006 9442   9442 

0425 Lucrările de proiectare- Sala de sporturi a 
Liceului “Mircea El iade” 

2003 6 6  6 

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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3764 Reconstrucţia Liceului “M.Koţiubinski” 
(faţada şi expertiza) 

2006 3623   3623 

3763 Reconstrucţia stadionului Şcolii nr.26 2006 46481 46481  46481 

       

V Cultura - TOTAL:  15374975 15349749 15002569 372406 

0432 Reconstrucţia Complexului Catedral 
“Naşterea Domnului” 

 548439 548439   

a) Complexul Catedral “Naşterea Domnului” 2006 278310 278310  278310 

b) Complexul Catedral, amenajarea havuzului 
nr.S 

2006 270129 270129 270129  

0433 Obiectele Grădinii Zoologice-grajduri , 
apeduct, clădirea administrativă 

2006 10242 10242  10242 

0434 Reconstrucţia Centrului de cultură şi tineret 
din comuna Ciorescu 

2006 18207 18207  18207 

0438 Muzeul de Istorie a municipiului Chişinău 2005 10218 10218  10218 

0543 Reconstrucţia clădirii din bd. Cuza-Vodă a 
Liceului Teatral cu 200 locuri (Teatrul de pe 
str. Trandafi rilor) 

2006 15268 15268  15268 

1552 Reparaţia bisericii “Naşterea Maicii 
Domnului” din satul Coloniţa 

2005 182 182  182 

3809 Reparaţia capitală a clădirii Teatrului 
“Satiricus” (expertiza) 

2006 38502 38502  38502

0431 Amplasarea bustului lui Taras Şevcenko 2005 34 34  34 

0431 Arcul de Triumf 2005 714 714  714 

3806 Reconstrucţia Complexului Gloria Militară 
şi Cimitirului civil “Eternitate” (drumul, 
gardurile) 

2006 11538626 11538626 11538626  

4616 Reconstrucţia havuzului nr. 1  din Grădina 
Publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” 

2006 2543893 2543893 2543893  

 Achiziţionarea utilajului pentru havuzul nr.l 2006 455690 455690 455690  

4617 Reconstrucţia havuzului    nr. 2 din Grădina 
Publică “Ştefan cel Mare şi Sfînt” 

2006 61332 51623 61332  

 Achiziţionarea utilajului pentru havuzul 
nr. 2 

2006 129800 129800 129800  

 Proiectarea reconstrucţiei zonei de 
agrement”Valea Morilor” 

2006 604 604 604  

 Construcţia Complexului Centrul Naţional 
de Creaţie “Satul Moldovenesc “Buciumul”, 
tranşa I 

2006 996 996 996  

 Proiectarea reconstrucţiei zonei de 
agrement “Valea Trandafi rilor” 

2006 1499 1499 1499  

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 
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faţă de 
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Suma 

datoriilor 
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fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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ANEXA nr.2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 71/10 din 03 mai 2007

Lista obiectivelor incluse în programul investiţiilor capitale, ale căror 
datorii creditoare înregistrate la 01.01.2007 vor fi  achitate în limita mij-

loacelor fi nanciare aprobate în bugetul municipal Chişinău pe
anul 2007

Codul Denumirea obiectivelor Suma datoriei 

1 2 3 

 D.C.C. A PRIMĂRIEI - TOTAL: 1579801 

I Construcţia locativă - TOTAL: 760903 

0454 Blocul locativ pentru refugiaţii transnistreni din str. Gintă Latina 60838 

3774 Blocul locativ nr.6 “V” cu 14 etaje 69 apartamente din str. L.Deleanu 672018 

0462 Reparaţia clădirii Consiliului municipal si reţelelor inginereşti 28047 

II Construcţia comunală - TOTAL: 503910 

0441 Reţelele inginereşti din str.Costiujeni 3-93, or.Codru 137046 

0444 Canalizarea menajer- fecaloida din str.Colinei, str. Bujorilor, str. Prepeliţei, oraşul Codru 366864 

III Gazifi carea - TOTAL:                      1 246614 

0493 Gazifîcarea str. L.Tolstoi, colţ cu 31 August 1989 8621 

 Complexul sportiv multifuncţional 
“Stadionul Central” 

2006 726 729  729 

       

VI Ocrotirea sănătăţii - TOTAL:  158702 13248 0 158702 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic 
municipal pentru copii “V.Ignatenco” 

2006 3087   3087 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic 
municipal “Sf.Treime” (secţia toxicologie) 

2005 8167 8167  8167 

 Reconstrucţia sistemului de încălzire al 
Spitalului clinic municipal pentru copii nr. 1 
din str. S.Lazo 

2006 5081 5081  5081 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic 
ftiziopneumologic municipal din str. 
Grenoble 

2006 1928   1928 

 Reparaţia clădirii Asociaţiei medicale 
teritoriale a sectorului Centru 

2006 111798   111798 

 Gazifi carea Centrului Medicilor de Familie 
nr. 10 din str.Socoleni,19 

2006 28641   28641

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI

Codul Denumirea obiectivelor 

Anul 

formării 

datoriei 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

faţă de 

antreprenori si 

furnizori 

Inclusiv: 

Suma 

datoriilor 

creditoare 

fără limita de 

fi nanţare 

Inclusiv din contul: 

bugetului 

de stat 

bugetului 

municipal 
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ANEXA nr.3 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 71/10 din 03 mai 2007

Lista
obiectivelor, ale căror datorii creditoare formate în anii precedenţi vor fi  

achitate în anul 2007 din veniturile bugetului municipal supraplan

Codul Denumirea obiectivelor Suma datoriei 

1 2 3 

 D.C.C. A PRIMĂRIEI - TOTAL: 7682533 

I Construcţia locativă - TOTAL: 993193 

4768 Blocul locativ pentru refugiaţii transnistreni, str. N. Milescu Spătarul 7628 

 Proiectarea şi construcţia blocului locativ din str. Petru Rareş 724 

 Proiectarea şi construcţia blocului locativ, bd. Moscova 724 

0460 Reparaţia capitala a birourilor nr.32,34,37,49,59 din clădirea Primăriei 1444 

0457 Reparaţia faţadelor caselor de locuit, amplasate pe magistralele principale ale municipiului 
Chisinău (bd .Ştefan cel Mare şi Sfînt 62,64) 

974487 

0460 Reconstrucţia clădirii Primăriei, inclusiv încăperile punctului medical şi ale poliţiei din satul 
Cruzeşti 

7235 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI

3795 Gazifi carea cartierului cu case particulare pentru combatanţi în mcr. VIII-A Budeşti-I 64 

0508 Gazoductul de presiune medie spre SCMPC “V.Ignatenco” str. Grenoble, 1 63/5 13067 

3794 Gazifi carea în regiunea Circului, sectorul I, tranşa 11 8464 

1084 Gazifi carea Grădinii Zoologice 2142 

3796 Gazifi carea  str. Grenoble-Puhoi 2631 

0514 Gazifi carea satului Dobrogea, tranşa II 189578 

0524 Gazifi carea Grădiniţei nr.45 şi Gimnaziului nr.102 din satul ţrăila, comuna Băcioi 15654 

0525 Gazifi carea localităţilor Tohatin-Cheltuitor-Buneţ 6393 

IV Învăţămîntul - TOTAL:    13211 

1596 Reconstrucţia Liceului Sportiv din str. Alba-Iulia, inclusiv ucrările de proiectare 131 

0544 Reconstrucţia Liceului “lulia Haşdeu” din str. N.Titulescu 9 

0546 jucrări de proiectare- Sala de sporturi a Liceului “Alecu Russo” 9442 

0425 Lucrări de proiectare- Sala de sporturi a Liceului “Mircea Eliade” 6 

3764 Reconstrucţia Liceului “M.Koţiubinski” (faţada şi expertiza) 3623 

V Cultura - TOTAL: 15268 

0543 Reconstrucţia clădirii din bd. Cuza-Vodă a Liceul Teatral cu 200 locuri (Teatrul de pe str. Trandafi rilor) 15268 

VI Ocrotirea sînătăţii - TOTAL: 39895 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic municipal pentru copii “V.Ignatenco” 3087 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic municipal “Sf. Treime” (secţia toxicologie) 8167 

 Gazifi carea Centrului Medicilor de Familie nr.10 din str.Socoleni, 19 28641

Codul Denumirea obiectivelor Suma datoriei 
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 Cheltuieli pentru darea obiectivelor în exploatare 951 

   

II Construcţia comunală - TOTAL: 4258318 

37. Uzina de prelucrare a deşeurilor solide - lucrări de proiectare 6295 

0464 Măsurile împotriva alunecărilor de teren în preajma blocului locativ cu 10 etaje din str.
Budăi,2/3 

180500 

0468 Cimitirul din comuna Grătieşti 98 

0446 Reparaţia apeductului şi a canalizării din şcoala nr.100, comuna Băcioi 53144 

3792 Apeductul din str. Grenoble, 136 7908 

3777 Lucrări de proiectare împotriva inundaţiilor teritoriului centrelor populate din municipiul 
Chisinău 

359028 

0552 Lucrările de proiectare a apeductului din satul Buneţ 487 

0452 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Minai Eminescu, str. Şcolii, str. Budeşti, comuna Tohatin 379062 

0453 Canalizarea menajer- fecaloidă din comuna Grătieşti, inclusiv lucrările de proiectare 121161 

0470 Canalizarea menajer- fecaloidă din str. Ştefan cel Mare şi Simt, satul Coloniţa 88579

0470 Canalizrea menajer- fecaloidă din str. Ştefan cel Mare şi Sfi nt, satul Coloniţa 92902 

0555 Proiectarea canalizării din str. Pădurilor, M. Eminescu, oraşul Vadul lui Vodă  (zona alunecărilor) 178 

0564 Proiectarea canalizării din municipiul Chişinău, str. Hanul Morii 327 

1880 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Aron Pumnul 5614 

3783 Canalizarea menajer-fecaloidă din str.Ialoveni 517 

3889 Reconstrucţia străzii lazului 59724 

0475 Reconstrucţia str. Ismail, tranşa  (construcţia staţiei de tracţiune nr. 44 din str. Ismail) 356 

0554 Lucrările de proiectare, electrifi care (650 case) în oraşul Vadul lui Vodă 68778 

1618 Modernizarea centralelor termice “Codru”, “Aeroport”, Costiujeni”, municipiul Chişinău 2545993 

4408 Lucrările de cercetare geologică şi inginerească asupra alunecărilor e teren din comuna 
Tohatin 

162000 

 Amenajarea teritoriului adiacent blocului locativ din str. Magda Isanos,15 118269 

3779 Cheltuieli pentru colectarea datelor iniţiale 6545 

1 Canalizarea menajer-fecaloidă din str. Torino 775 

2 Apeductul din satul Ele, comuna Bubuieci 3V8 

3 Lucrări de proiectare împotriva inundat iilor teritoriului centrelor opulate din municipiul Chişinău 1751 

4 Lucrările împotriva inundaţiilor din str. Âlbişoara, etapa 1 1943 

5 Proiectarea şi construcţia bd. Dimitrie Cantemîr 1436 

6 Canalizarea menajer-fecaloidă din str.B.P Haşdeu, Ştefan cel Mare şi Sfi nt, comuna Tohatin 221 

7 Planul lotului de pămint (alocarea) 483 

S Proiectarea reţelelor inginereşti, comuna Tohatin 135 

 Cheltuieli pentru darea obiectivelor în exploatare 853 
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III Gazifl carea - TOTAL:               1143945 

4877 Construcţia gazoductului branşament de presiune înaltă Tocuz-Căinari-Mereni, etapă II 7339 

0726 Gazifi carea str. Hipodromului, transa 11 1877 

0495 Gazifi carea str. Cramei 174 

3825 Gazifi carea str-Iei Sf. Andrei, 41-45 356 

0503 Gazifi carea şoselei Munceşti, str. Băcioii Noi, tranşa HI 396 

1677 Gazifi carea blocurilor locative cu 1 10 apartamente din str. Alba-ulia  75, 75/2 7321 

0507 Gazifi carea Casei municipale speciale a copilului, bd.Cuza -Voda,29/4 3 

3797 Gazifi carea str. Cernăuţi 37603 

 Gazifi carea bd. Mircea cel Bătrîn 339 

 Gazifi carea ap. 1 din str. Bucureşti nr.5 3000 

0730 Gazifi carea centralei termice a blocurilor locative cu 5 etaje, 95 apartamente, din str. 
N.Testemiţeanunr.20/1, 20/2 din oraşul Durleşti, tranşa II 

g 

 Gazifi carea satului Brăila, comuna Băcioi 928 

0538 Gazifi carea str. Mihai Eminescu, satul Hulboaca, comuna Grătieşti 108133 

0517 Gazifi carea str. Sf. Nicolae, oraşul Codru 58 

0519 Gazifi carea şcolii nr.100, comuna Băcioi 70025 

0532 Gazifi carea comunei Cruzeşti, transa II 32947 

0534 Gazifi carea   str. Ştefan cel Mare, Pădurilor, comuna Tohatin 219 

0535 Gazifi carea str. Lăzioara. satul Frumuşica, comuna Băcioi 48146 

0540 Gazifi carea satului Coloniţa (260 case) 37600 

0542 Gazifi carea str. Nistreanu-Uzinelor, oraşul Vadul lui Vodă 40 

0565 Gazifi carea str. Păvăluc, satul Străisteni, comuna Băcioi 173 

0566 Lucrările de proiectare a gazoductului din comuna Truşeni 29898 

 Inelarea gazoductului din str. Mihail Sadoveanu, oraşul Durleşti 6922 

4671 Conectarea grădiniţei de copii la reţelele de gaze naturale din satul Revaca 476 

3825 Cheltuieli pentru colectarea datelor iniţiale şi cheltuieli pentru darea în exploatare a 
obiectivelor fi nalizate 

23977 

1 Gazifi carea str. Grenoble,136            1 436 

2 Gazifi carea str. Lăzioara, satul Frumuşica, comuna Băcioi 278 

3 Gazifi carea str. V. Dumbravă, comuna Bubuieci 6300 

4 Gazifi carea str. Potărnichii, oraşul Codru 339 

5 Gazifi carea str. Livădarilor.Cobzarilor, Sf. Măria, oraşul Codru 339 

6 Gazifi carea str. Dragomirna, oraşul Durleşti 139 

7 Gazifi carea str. Pandurilor din oraşul Sîngera 178 
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8 Gazifi carea sos. Munceşti- str. Băcioii Noi 554 

9 Centrala termică autonomă cu gaze naturale din bd. Moscova 1075 

10 Gazifi carea casei de locuit din str. Pruncul 339 

11 Gazifi carea str. Alexandru cel Bun, oraşul Sîngera 13800 

1562 Gazifi carea centralei termice a Gimnaziului nr. 99 din satul ruşeni 1395 

4646 Gazifi carea cartierului locativ din str. M.Sadoveanu-Bucovinei cota-parte a Primăriei Stăuceni) 21989 

 Construcţia gazoductului de presiune înaltă Scoreni-Condriţa 702603 

   

IV Învăţămîntul - TOTAL; 811132 

 Şcoala din satul Sîngera 192002 

0430 Construcţia şcolii-grădiniţă din satul Stăuceni 280875 

3765 Reparaţia capitală a grădiniţei de copii nr. 1 76, comuna Băcioi 147398 

3762 Reparaţia capitală a acoperişului cantinei şcolii din satul Condriţa 144376 

3763 Reconstrucţia stadionului scolii nr.26 46481 

   

V Cultura - TOTAL: 357138 

0432 Reconstrucţia Complexului Catedral “Naşterea Domnului”  

a) Complexul Catedral “Naşterea Domnului” 278310 

b) Complexul Catedral, amenajarea havuzului nr.5  

0433 Obiectele Grădinii Zoologice - grajduri , apeduct, clădirea administrativă 10242 

0434 Reconstrucţia Centrului de cultură şi tineret din comuna Ciorescu 18207 

0438 Mluzeul de Istorie a municipiul Chisinău 10218 

1552 Reparaţia bisericii “Naşterea Maicii Domnului” din satul Coloniţa 182 

3809 leparaţia capitală a clădirii Teatrului “Satiricus” (expertiza) 38502 

0431 Amplasarea bustului lui Taras Şevcenko 34 

0431 Arcul de Triumf 714 

 Complexul sportiv multifuncţional “Stadionul Central” 729 

   

VI Ocrotirea sănătăţii -TOT AL:      118807 

 Reconstrucţia sistemului de încălzire al Spitalului clinic municipal pentru copii nr. 1 din str. 
S.Lazo 

5081 

 Reparaţia capitală a Spitalului clinic ftiziopneumologic municipal din str. Grenoble 1928 

 Reparaţia clădirii Asociaţiei medicale teritoriale a sectorului Centru 111798

Codul Denumirea obiectivelor Suma datoriei 

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI 

Nicolae MANASTÂRLI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


