
REPUBLICA MOLDOVA
coNSrLruL oRA$ENESc STEFAN vonA

DF,CIZIE nr.6/4
din 15 decembrie 2020

Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic
de Detaliu privind construcfia unui bloc locativ
cu centrul comercial pe str.Grigore Vieru

Examenind cererea SRL,,Man Imobil Grup" nr.442 din 01 .12.2020 cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construclia unui bloc locativ cu centrul

comercial qi documentele prezentate; 
,

in conformitate cu Legea nr.3 din 06.02.2020 privind modificarea unor acte

legislative la Legea Republicii ,Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind
principiile urbanismului 9i amenajdrii teritoriului art.5 alin (3) gi art.14 alin.(l);

in temeiul art.I4 alin.(2) 1it.0 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind
administralia publicd 1ocal6, Consiliul origenesc $tefan Vodi DECIDE:
1. Se aprobd Planul Urbanistic de Detaliu privind construc{ia unui bloc locativ cu 3(trei)

nivele cu centrul comercial la etajul 1, parvenit de la SRL,,Man Imobil Grup", pe

terenul aferent cu nr.cadastral 8501213.12I al fostei bdi ordqeneqti (cu demolarea

clSdirii existente) de pe strada Grigore Vieru nr.11 (planul se anexazd).
2. Se interzice elaborarea proiectului de executie la obiectul nominalizat ferd ca

SRL,,Man Imobil Grup" sd prezinte, la primdrie studiul de fundamentare la
construcfia obiectului gi cerificatul de urbanism pentru proiectare.

3. Dupd prezentareala primdrie a studiului de fundamentare la construcfia obiectului gi

cerificatul de urbanism pentru proiectare, sd fie operate modificdrile qi completdrile
necesare in Regulamentul local de urbanism, vol.Il a Planului Urbanistic General al
oragului $tefan Vod6.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se pune in sarcind dlui Dumitru Luchianov,
specialist in problemele urbanismului. ,,,

S.Pezenta decizie intr6 in vigoare din momentul adoptdrii;
6.Prezenta decizie poate fi cotestatd prin cerere prealabild la Consiliul ordgenesc $tefan

Vod6, in temen de 30 zile de la data comunicdrii, potrivit Codului administrative al
Republicii Moldova nr. 11612018.

T.Prezerfta decizie se comunicd:
Oficiului Teritorial Cdugeni al Cancelariei de Stat;
arhitectului- gef al raionului ; speciali stului primdriei in urbanism ;

solicitantului;
prin afiqare pu
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