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Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei

în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea privind descentralizarea administrativă, 
nr. 435 din 28.12.2006, art. 14 alin. (2) lit. b) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 
436 din 28.12.2006, art. 4, art. 18, art. 23 alin. (2) lit. g) din Legea cu privire la actele normative 
nr. 100 din 22.12.2017, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, nr. 835 
din 17.05.1996, Legea privind calitatea în construcţii, nr. 721 din 02.02.1996, Hotărîrea 
Guvernului privind expertiza tehnică în construcţii nr. 936 din 16.08.2006, Regulamentul privind 
autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, cap. III, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 306 din 30.03.2000, examinând cererile cetăţenilor, Consiliul 
Orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A permite cet. , schimbarea destinaţiei construcţie comercială
(magazin de piese auto şi mărfuri de uz casnic), nr. cadastral , cu sp.
totală de 301,6 m2, în construcţie nelocativă (garaj), amplasat în or. Cimişlia,
]

2. A permite cet. schimbarea destinaţiei construcţiei nelocative, nr.
cadastral , sp. totală de 36,0 m2, în construcţie locativă (apartament),
amplasat în or. Cimişlia,

3. A permite schimbarea destinaţiei construcţiei comerciale,
prestarea serviciilor, nr. cadastral sp. totală de 160, 2 m2, în construcţie
locativă, (casă tip duplex P+M), amplasat în or. Cimişlia, str.

4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei pentru probleme de 
urbanism, agricultură, industrie şi protecţie a mediului.

5. Prezenta Decizie va fi publicată în Registrul de Stat al Actelor Locale şi pe pagina 
oficială a Primăriei oraşului Cimişlia.

6. Prezenta Decizie se comunică persoanelor vizate, intră în vigoare la data includerii 
acesteia în Registrul de stat al actelor locale şi pOate fi atacată în termen de 30 zile de la 
data comunicării beneficiarului la Judetpitori/Cimişlia (adresa: str. C. Stamati, 1, or. 
Cimişlia) în conformitate cu prevedemfl^Godurav Administrativ nr. 116 din 19.07.2018.

Proiect iniţiat de primar Sergiu ANDRONACHI

Avizat:
Secretarul Consiliului 

Jurist

Cristina PINZARI
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Notă informativă
la Proiectul de Decizie nr. / OS din 3&  . .2022

“Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiei”

Se propune Consiliului orăşenesc:
Pet. 1 în urma examinării cererii, depuse de cet. , locuitor or.

Cimişlia, str , şi vizitând obiectul nominalizat cât şi analizând documentaţia
de proiect prezentată am constatat că obiectul nu desfăşoară activitate comercială şi fiind în stare 
bună poate fi folosit ca garai.

Pct. 2 Cet. solicită schimbarea destinaţiei construcţiei nelocative, nr.
cadastral sd. totală de 36,0 m2, în construcţie locativă (apartament),
amplasat în or. Cimişlia, str. Astfel, în urma inspectării construcţiei, s-a
constat că obiectul întruneşte condiţiile tehnice pentru modificarea destinaţiei solicitate.

Pct. 3 De asemenea în urma analizării cererii şi Raportului de expertiză, depuse de
amplasat în or. Cimişlia, str. se permite reconstrucţia

şi replanificarea obiectului din „Construcţie comercială, prestarea serviciilor,, în „Casă tip 
DUPLEX P+M„ astfel, poate fi acceptată cererea.

Specialist în construcţii rZjQ4DCC','?-~' Nicolae BORODIN
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