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PROIECT DE DECIZIE
Nr. din 15 august 2020
Cu privire la recepţia finală a construcţiilor finanţate din mijloace financiare 
proprietate privată din str. A. Mateevici 20A

Ca urmare a examinării cererilor şi a actelor prezentate de investitorii blocurilor locative 
din str. A.Mateevici 20A şi a demerselor înaitate de SRL„Mart Priect”, privind recepţia finală 
a bunurilor proprietate privată, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 285/1996 „cu 
privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente,, punctul 4 3 1 -435, punctul 44, 48, în temeiul art.14, alin (2), lit. b),c),d),f), 
art.19, alin.(4) din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 „Privind administraţia publică 
locală", Consiliul sătesc Ghidighici DECIDE:

1. Se acceptă recepţia finală a construcţiilor finanţate din mijloace financiare 
proprietate privată din str. A.Mateevici 20A, amplasate pe terenul cu numărul 
cadastral 0124208196  cu suprafaţa de 0.2990 ha, şi anume a bunurilor imobile 
înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile a Departamentului Cadastru al Agenţiei 
Servicii Publice conform Contractelor de investiţie, a următorilor investitori (lista se 
anexează în anexa nr. 1 a Deciziei).

2. Se împuterniceşte Primarul satului Ghidighici, Victor DURBALĂ de a semna 
procesele verbale de recepţie a lucrărilor şi recepţie finală a apartamentelor 
investitorilor conform anexei nr. 1 şi cu dreptul de a înregistra în Registrul Bunurilor 
imobile a Departamentului Cadastru al Agenţiei Servicii Publice.

3. SRL „MART PROIECT,, se obligă:
3.1 să includă în comisiile de recepţie: proiectantul, dirigintele de şantier, 

responsabilul tehnic, şi un reprezentant al Inspecţiei de Stat în Construcţii 
solicitat în scris cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua stabilită pentru recepţie.

3.2 Să efectueze amenajarea complexă cu zone de parcare a terenului conform 
proiectului, precum şi a celui adiacent.

3.3 Să pregătească procesele verbale de recepţie a lucrărilor şi recepţie finală a 
spaţiului pentru Centru de Sănătate Ghidighici conform Contractului nr. 03/CS 
din 11.11.2011, cu modificările indicate în Decizia Consiliului Ghidighici nr. 8/9 
din 14.12.2016 „Cu privire la modificarea Decizie Consiliului sătesc Ghidighici nr. 
2/3.1 din 19.04.2007.

4. Controlul asupra îndeplinirii deciziei în cauză se pune în sarcina Comisiei de 
urbanism şi dezvoltare rurală.

Preşedintele şedinţei
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