Consiliul ordgdnesc Cricova

PECNTTEJII{KA MOJINOBA
ropogcrofi Coner
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REPUBLICA MOLDOVA

DECIZIE nr.lll4
Din 09 februarie 2Ot7
privire la aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de atribuire a terenurilor 9i
condigiile pentru construclia caselor individuale
de locuit pe teritoriul oragului Cricova
Cu

in temeiul art.11 al Codului Funciar, Legii privind reglementarea de stat a
regimului proprieHlii funciare, cadastrul funciar de stat gi monitoringul funciar
Nr.LZ T din 22.12.1992, art. L4 alin.(2) lit.b) alin. (31 al Legii privind
administrafia publici locald nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul oritenesc
Cricova DECIDE:

1.

privire la modul de atribuire a terenurilor
gi condigiile pentru construcfia caselor individuale de locuit pe
teritoriul or. Cricova.
Se aprobd Regulamentul cu

in sarcina Secretarului Consiliului
origenesc Cricova gi a specialistului pentru reglementarea regimului

2. Executarea prezentei Decizii

se pune

funciar.

3. Monitorizarea executirii prezentei Decizii se va efectua de citre,
Primarul oragului Cricova gi comisia pentru amenajarea teritoriului,
arhitecturd si urbanism'

Pregedintele
Secretar interimar
al Consiliului or.

q

Ecaterina Minzu

Irina Certan

Anexa nr.

l-

r.L/14 din 09.02.2017

REGU
cu

privire la modul de atribuire a terenuri
ifiile pentru construcfia
caselor individuale de locuit pe teritoriul or. Cricova

I.

Dispozilii generale

L.t Regulamentul

privind atribuirea lotului de pimint pentru construclia casei
individuale de locuit (denumit in continuare Regulament) este elaborat in
conformitate cu prevederile art.l-l- al Codului Funciar al Republicii Moldova,
Legii privind administralia publicd locali Nr.436 din 28.L2.2006, Legii privind
formarea obiectelor bunurilor imobile Nr.354 din 28.10.2004, Legii privind
preful normativ 9i modul de vinzare-cumpdrare a pimintului Nr.130B din
25.07.1997, Hotdrirea Guvernului cu privire la unele mdsuri pentru urgentarea
procesului de improprietlrire Nr.984 din 27.09.t998;
L.2 Prezentul regulament stabilegte ordinea atribuirii terenurilor gi condigiile
pentru construclia caselor individuale pe terenurile atribuite in acest scop;
1.3 Construclia caselor individuale de locuit poate fi executatd pe terenul
atribuit in acest scop, cu respectarea cerinlelor tehnico-normative de
construcfie, conform documentaliei de urbanism aprobate in conformitate cu
legislalia in vigoare;
1.4 Construclia caselor individuale de locuit se executi in conformitate cu
documentalia de proiect elaboratd, coordonati gi aprobati in ordinea stabilitS,
cu respectarea cerinlelor corespunzitoare indicate in Certificatul de urbanism,
eliberat de Primdria or.Cricova;
1.5 Beneficiarul este obligat sd execute construclia casei individuale de locuit cu
respectarea termenelor gi cerinlelor indicate in Autorizarea de constuire,
eliberatd de Primdria or.Cricova
L.6 Elaborarea 9i eliberarea certificatelor de urbanism gi autorizaliilor de
construire a caselor individuale de locuit cu anexele acestora se efectueazi in
conformitate cu Legea privind autorizarea executirii lucrdrilor de construcfie
nr.163 din 09.07.2010.
II. Atribuirea

terenurilor pentru construirea caselor individuale de locuit

2.L Loturile de teren pentru construirea caselor individuale de locuit din fondul
funciar de rezervd se atribuie in proprietate privati familiilor noi formate gi/sau
cetdlenilor proprietate privati a cdrora a fost distrusd in rezultatul unor
calamitdli naturale.

2.2 Terenurile libere, destinate pentru construclia locuintelor sunt atribuite
cetilenilor Republicii Moldova in proprietate din fondurile proprietdlii publice,
in baza planului urbanistic general al oragului, proiectelor gi schemelor de
organizare a teritoriului.

I
III. Categoriile de cetileni ce au dreptul la
teren pentru construclia locativi

3.1 La evidenla persoanelor care doresc atribuirea gratuitd a loturilor de teren
pentru construirea caselor individuale de locuit sunt incluse: Familii nouformate, in care nici unul din sofi nu a beneficiat anterior de lot pentru
construclie locativd, nu au dispus de spaliu locativ privat in ultimii 5 ani;
cetdleni ai Republicii Moldova, unde ambii sau unul dintre soli locuiesc pe
teritoriul oragului Cricova .
3.2 Consiliul ordgenesc Cricova este in drept sd atribuie loturi pentru
construcfie locativd individuald pentru anumite categorii de ceti;eni care nu se
incadreazd, in punctul 3.l-al prezentului Regulament, dar conform legislatiei in
vigoare li se previd aceste inlesniri. in acest caz se face o analizd detaliatd de
cdtre comisiile de specialitate ale Consiliului gi alte organe competente [pentru
aceastd categorie se previd nu mai mult de 10 la sutd din numirul total de loturi
atribuiteJ;
3.3 Consiliul ordgenesc Cricova va prevedea pind la 1-0 la sutd din numirul
loturilor eliberate pe an pentru scoaterea la licitalie public5, pentru alte
categorii de cetdfeni ce vor avea posibilitatea procurdrii la prelul liber, in
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la licitafia cu strigare.
3.4 in cazul persoanelor din zonele de aluneclri de teren, se va incheia contract
de schimb al terenului afectat de aceste procese pe un lot pentru constructia
casei individuale de locuit inbazaunei Decizii individuale;

Noti

:

Sub incidenla pct.lui 3.7 al prezentului Regulamen! cad gi mamele
solitare, familiile monoparentale;
Cu prioritate loturi de teren pentru construclia casei individuale de locuit
se atribuie:

a)cetdfenilor

a clror avere imobiliard a fost distrusd in

urma

calamilit5gilor naturale;
bJ familiilor nou formate care au doi sau mai mulfi copii, ;i/sau copii
inclugi in grad de dizabilitate;
c) familiilor, finindu-se cont de data luirii la evidenld pentru
imbundtdlirea condiliilor de trai gi care locuiesc intr-un spaliu locativ
impreunl cu alte doud, ;i mai multe familii, care la fel se afl5 la evidenli

pentru imbunitdgirea condigiilor de

trai gi au

prezentat actele

corespunzdtoare;

d) familiilor- nou formate care sunt in relalii de rudenie cu acele

persoane, in proprietatea cirora terenurile aferente caselor individuale
de locuit ale acestora dep5gesc norma prevdzutl de legislalia funciard gi
anume 0,07 ha incluse in fondul funciar de rezervi a Primiriei or.Cricova
vdzut pentru construclia casei individuale de locuit din contul
ranormeu

IV. Modul gi termenele de examinare, solulionare a cererilor pentru
atribuirea lotului de teren pentru construclia locativi

4.1 Familiile -noi formate care soliciti atribuirea terenurilor pentru construcfia
locativi inainteazd Primdriei oragului Cricova cereri privind luarea la evidenli
pentru imbundtifirea condigiilor de trai conform formularului tip [anexa

nr.2la

Regulament.
4.2 La cerere se anexeazi urmdtoarele documente:
Cerere cdtre primarul oragului Cricova privind luarea la evidenli pentru
imbundtdlirea condigiilor de trai.
Certificat de la iS ,,Cadastru" referitor la bunu ile imobile inregistrate pe
parcursul ultimilor 5 ani.
Copia certificatului de cisdtorie.
Certificatul despre componenla familiei eliberat de Primdria oragului
Cricova sau extrasului din contul personal al apartamentului eliberat de
gestionarul fondului locativ.
Copia buletinelor de identitate ale sofilor;
Copiile certificatelor de nagtere a copiilor;
Copia certificatului de dizabilitate gi/ sau incapacitate de muncd,
4.3 Cererile gi actele anexate se inregistreazi intr-un registru care se pistreazd
la specialistul pentru reglementarea regimului funciar.
4.4 Primiria oragului Cricova examineazd, cererile solicitanfilor gi oferl rdspuns
in termenii stabiliti de legislafie.
4.5 in cazul cind la atribuirii terenului pentru construclia casei individuale de

locuit, soful sau solia care locuiesc impreun cu copii lor minori au devenit
proprietari ai bunului imobil (case sau apartament) cu asigurarea normei
spaliului locativ pentru fiecare membru de familie, persoanele date se exclud din
lista persoanelor care necesitd imbunitigirea condi;iilor de trai.
4.6 Pentru atribuirea loturilor de teren in scopul construirii caselor individuale
de locuit, in dependenfi de mdrimea casei 9i condigiile locale, se stabilegte
norma de atribuire in mdrime de la 0,04 ha pini la 0,07 ha.
4.7 Luarea la evidenld pentru imbunitilirea condigiilor de trai se face prin
Dispozilia Primarului or.Cricova.
4.8. Atribuirea terenurilor pentru construcfia locativi se face prin Decizia
Consiliul Ordgenesc Cricova.
4.9 Pentru fiecare persoand cdreia i-a fost emisd decizia cu privire la atribuirea
ui de teren pentru construcfia casei individuale de locuit se intocmegte
I funciar privind atribuirea terenurilor care trebuie si confind:
punctele 4.2, 4.7, 4.8 ale prezentului
ocumentele enumerate
lament.
memoriul explicativ.
Atribuirea terenurilor pentru construclia casei individuale de locuit se

in

funciar, cu
egirea la fala locului, cu stabilirea hotarelor terenului in naturd, in prezenla
beneficiarului.
4.LL Ulterior emiterii deciziei Consiliului or.Cricova privind atribuirea terenului,
beneficiarul se obligd sd:

- nu execute

careva construcfii in lipsa certificatului de urbanism
gi a
autorizaliei de construcfie;
- sI obgini certificatul de urbanism in termen de 6 (gase) luni de la
data emiterii
deciziei privind atribuirea terenului pentru construclia
casei individuale de

locuiU
sd obgini autorizalia de constru

-

data emiterii deciziei privind atr

individuale de locuit gi sd inifieze exec
termen de 1.2 (doisprezece) luni de la
terenului pentru construcfia casei indi
- Dupd finalizarea costrucfiei casei individuale
de locuit beneficiarul urme azd a
prezenta obiectul comisiei pentru recepfionarea
individuale de locuit;
- Dupd primirea in exploatare a casei individualecasei
de locuit
sr ob;ind titrur de autentificare a drepturui definatorului beneficiarul se obligd
de teren;
4'Lz Benefiarii care nu i-gi onoreazd, oblifagiile specificate
in termenele
menfionate in pct.4.1L al prezentului
terenului pentru construcfia casei inr
solicitantul urmea zd sdparcurge din nor
4'13 Decizia consiliului or-.cricova privind atribuirea
terenului pentru
construcfia casei individuale de locuit ;s aduce
la cunogtinfa beneficiarului sub
semniturS.

5'1

V.

Dispozilii finale

interzice atribuirea lotului au t".un p.n,.u construclia
casei individuale
de locuit daci terenul are o alti destinagie gi nu
corespunde condiflilor
prevdzute de prezentul regulament.
Se

5'2 se interzice atribuirea lotului de teren pentru
construcfia locativi, daci
documentele necesare

pentru atribuirea lotului
fost elaborate cu abateri de la
prezentul regulamen! precum gi operarea
"u
modificirilor in aceastd documentafie
dupd eliberarea hotiririi despre atribuirea lotului
de teren pentru construclia
locativd.

5'3 Se interzice atribuirea terenurilor

ocupate cu parcuri, rezervafii,
monumente, zonelor verzi, complexe arheologice
gi istoric. in ,.opuri strdine
agriculturii gi silviculturii.

5'4 Prezentul Regulament intrd in vigoare la data adoptdrii
.in
a modificdrilor
pagina web.

cazde efectuare
la Regulamenf acesteavor fi publicate p" p"noul
infomrativ gi pe

Secretar interimar al cons

Irina Certan
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Anexa nr.Z
tul privind atribuirea terenurilor
cfia caselor individuale de locuit
pe teritoriul or. Cricova

Primdria oragului Cricova
Dlui
De la

fnumele, prenumele gi patronimicul)

Domiciliu: oratulCricova;

Strada
Numdrul
Tel.

casei

aD.

CERERE

Rog si fiu luat la evidenli pentru
La cerere anexez:

imbundtifirea condigiilor de locuit.

L

certificat de la is ,,cadastru" privind absenfa proprietefii
2. Copia certificatului de cdsdtorie
3. Certificatul despre componenla familiei eliberat de primiria oragului
Cricova sau extrasului din contului personal al aprtamentului eliberit de
gestionarul fondului locativ.
4. copia buletinului de identitate al solului cu cetdlenia in RM
5. copia buletinului de identitate al soliei cu cetdfenia in RM
6. Copia certificatului de nagtere a copiilor
7. Alte documente, dupi caz.

Data depunerii:

(semndtura) fnumele, prenumele gi patronimiculJ

Isemndtura)

(numele, prenumele)

