
 

 
ŞEDINŢA  CONSILIULUI  NAŢIONAL al MONUMENTELOR  ISTORICE  nr. 14 din 14 septembrie 2017 

 
Nr. 
ord 

faza subiectul   decizia CNMI 

1 PE 
 

1. Construirea unei anexe la imobilul lit. 03 – blocul administrativ al fabricii ”BUCURIA”, str. Columna, nr. 160, 162, mun. 
Chișinău.  Prezintă: așp Stratevici Tudor 

1.   avizat 

2 PE 2. Reparația fațadelor clădirii, str. Columna, nr. 47, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Cuzmiciova Tatiana 2. avizat 
3 PE 3.  Reconstruirea și modernizarea clădirii cu nr. cadastral 0100417604.01 (construcție de învățământ și educație); construirea 

unor blocuri de studii și instruire noi și a unor terenuri de sport pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0100417604, din contul 
demolădrii clădirii cu nr. cadastral 0100417604.02, în vederea reabilitării și reluării activității complexului școlar, str. 
Constantin Stamati, nr. 10, mun. Chișinău. Prezintă: așp Galcinschi Valentin  

3.   avizat 

4 PE 4. Construirea unui bloc de locuințe, cu încăperi de oficiu și parcare auto subterană, cu regimul de înălțime D+P+4E+M, în 
limitele terenului cu nr. cadastral 0100208437, str. Armenească, nr. 28/1, mun. Chișinău. Prezintă: așp Trifan Simion  

4.   avizat 

5 PE 5. Construirea obiectivului cu spații comerciale și oficii, cu regim de înălțime D+P, str. Independenței, nr. 28, mun. Bălți. Prezintă: 
așp Ciubotaru Carolina 

avizat 

6 PE 6.  Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 010041511 din str. Moara 
Roșie, 19a, mun. Chișinău. Prezintă: așp Ciubotaru Carolina 

5. avizat 

7 PE 7.  Reconstruirea imobilului nefinalizat cu nr. cadastral 010052000701, în vederea amplasării unui obiectiv cu funcții comasate 
(farmacie, oficii, etc.) din str. București, nr. 116, mun. Chișinău. Prezintă: așp Gîrlă Viorel 

6. avizat 

8 PE 8.  Proiectarea unui bloc locativ (S+D+P(cu mezanin)+5E+M (cu mezanin), cu spații comerciale la parter și parcare la subsol și 
demisol, str. Mitropolit Petru Movilă 23/4, mun. Chișinău. Prezintă: așp Grozavu Victor. 

7. avizat 

9 SP 9. Construirea unui Centru de arte (Creative Hub Chisinau), imobil cu regim de înălțime P+E, str. 31 August 1989, nr. 137, mun. 
Chișinău. Prezintă: așp Grozavu Victor. 

8. avizat 

10 SP 10. Construirea unei case de locuit cu spații pentru oficii, str. Alexei Mateevici, nr. 41, mun. Chișinău. Prezintă: așp Zestre Andrei. 9. avizat 
11 SP 11. Reconstrucția imobilului din str. Veronica Micle, nr. 2A, B,, mun. Chișinău, cu organizarea unei mansarde în volumul 

acoperișului existent și construirea unei clădiri de birouri. Prezintă: arh. Comerzan Vladimir, invitat: așp Vronschii Oleg. 
avizat 

12 SP 12. Reorganizarea terenului adiacent Magazinului Universal Central UNIC cu reconstrucția lui și supraetajare parțială, - construirea 
anexelor pe colțurile clădirii, construirea parcărilor auto (multietajată și subterană), amenajarea zonei din fața magazinului și 
parcării deschise, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Comerzan Vladimir, invitat: așp Vronschii 
Oleg. 

10.  avizat 

13 SP 13.  Construirea unor blocuri locative (S+P+4E+M și S+P+6E+M), str. Moara Roșie, nr. 20, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Gorenco 
Tamara. 

11.  avizat 

14 SP 14. Construire clădire de birouri și prestări servicii (D+P+2E+M), str. 31 August 1989, nr. 51, mun. Chișinău. Prezintă: așp Burciu avizat 



Grigore. 
15 PE 15. Reconstrucția cu extindere pe orizontală și verticală a imobilului nr. 26(19) – S+P+E+M, din str. Iacob Hâncu, nr. 8/1, mun. 

Chișinău. Prezintă: așp Chiriac Serghei 
avizat 

16 SP 16.  Reconstrucția apartamentului 3A și ridcarea nivelului 2, situat pe adresa Alexandru Bălănescu, nr. 44, mun. Chișinău. 
Prezintă: așp Sava Victor. 

12.  avizat 

17 SP 17. Instalarea unei copertine la intrarea în demisolul existent, cu iluminare nocturnă, din bd.  Grigore Vieru, nr. 25, mun. Chișinău. 
Prezintă: așp Sava Victor 

13.  neaprobat 

18 SP 18.  Reconstrucție cu restaurarea fațadelor edificiului și reconstrucția încăperilor nelocative P+2M cu nr. cadastral 
010042040101003, din str. Alexandru cel Bun, nr. 44, ap. 2, mun. Chișinău. Prezintă: așp Sava Victor 

14.  neaprobat 

 

 

 

Subiectul  1  -  Proiect de execuție       
Examinări anterioare: SP15/10-08.09.2016 (aprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 666/16 din 21.11.2016 
Obiectiv: Construirea unei anexe la imobilul lit. 03 – blocul administrativ al fabricii ”BUCURIA”, str. Columna, nr. 160, 162, mun. Chișinău.   
Utilizare actuală:  
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: S.A. ”BUCURIA” 
Proiectant: „COMSALES GRUP” S.R.L., așp Stratevici Tudor  
Proiectul propune: Construirea unei anexe la imobilul lit. 03 – blocul administrativ al fabricii ”BUCURIA”.  
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 
 

 
Subiectul  2  – Proiect de execuție      (album + fișier electronic) 

Examinări anterioare: SP10/04-15.06.2017 (aprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 467/17 din 16.08.2017 
       Obiectiv: Reparația fațadelor clădirii, str. Columna, nr. 47, mun. Chișinău.   

Utilizare actuală: clinică 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: Instituția medico-sanitară publică ”Dispensarul Dermato-Venerologic” 

        Proiectant: SC „ALTEC-INVEST” S.R.L., așp Cuzmiciova Tatiana 
Proiectul propune: Reparația fațadelor clădirii. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție.  
 



Subiectul  3  – Proiect de execuție      (album + fișier electronic) 

Examinări anterioare: SP08/17-19.05.2017 (aprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 480/17 din 18.08.2017 
Obiectiv: Reconstruirea și modernizarea clădirii cu nr. cadastral 0100417604.01 (construcție de învățământ și educație); construirea unor blocuri de 

studii și instruire noi și a unor terenuri de sport pe lotul de pământ cu nr. cadastral 0100417604, din contul demolării clădirii cu nr. cadastral 
0100417604.02, în vederea reabilitării și reluării activității complexului școlar, str. Constantin Stamati, nr. 10, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: instituție de învățământ 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: SRL ”Guzun V.E.” 

        Proiectant: „IGC Construct” S.R.L., așp Galcinschi Valentin  
   Proiectul propune: Reconstruirea și modernizarea clădirii școlii nr. 85; construirea unor blocuri de studii și instruire noi; amenajarea terenuri de sport 

pe terenul instituției. 
        Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

Subiectul  4  – Proiect de execuție       
Examinări anterioare: SP10/01-15.06.2017 (aprobat); SP09/12-02.06.2017 (neaprobat); SP07/12-04.05.2017 (neaprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 484/17 din 18.08.2017 
Obiectiv: Construirea unui bloc de locuințe, cu încăperi de oficiu și parcare auto subterană, cu regimul de înălțime D+P+4E+M, în limitele terenului cu 

nr. cadastral 0100208437, str. Armenească, nr. 28/1, mun. Chișinău.  
       Utilizare actuală: teren 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: Veaceslav Golovca, Margareta Blagodarenco, Daniela Popa 

        Proiectant: „BALMARIN PROIECT” S.R.L., așp Trifan Simion  
   Proiectul propune: Construirea unui bloc de locuințe, cu încăperi de oficiu și parcare auto subterană, cu regimul de înălțime D+P+4E+M. 

        Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 
 

Subiectul  5  – Proiect de execuție       
Examinări anterioare: SP02/08-02.02.2017 (aprobat); SP17/03-20.10.2016 (aprobat);  

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 282 din 19.06.2017 
     Obiectiv: Construirea obiectivului cu spații comerciale și oficii, cu regim de înălțime D+P, str. Independenței, nr. 28, mun. Bălți.  

       Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: zonă de protecție a imobilului cu statut de monument, înscris cu nr. 42 /mun. Bălți/ în Registrul  monumentelor Republicii 

Moldova ocrotite de stat. 
Beneficiar: Rotaru Mircea 

       Proiectant: „PROCONS-LINE” S.R.L., așp Ciubotaru Carolina  



  Proiectul propune: Construirea unui obiectiv cu spații comerciale și oficii, cu regim de înălțime D+P. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

Subiectul  6 – Proiect de execuție 

     Examinări anterioare: SP12/07-13.07.2017(aprobat); SP07/04-04.05.2017 (avizat); SP06/10-13.04.2017 (neaprobat). 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 497/17 din 21.08.2017 
      Obiectiv: Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană, în limitele terenului cu nr. cadastral 010041511 din str. Moara Roșie, 19a, mun.        

Chișinău.  
      Utilizare actuală:  
      Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
      Beneficiar: Ermurachi Dumitru, Buza Sergiu  

      Proiectant: „PROCONS-LINE” S.R.L., așp Ciubotaru Carolina 
Proiectul propune: Construirea unui bloc de locuințe cu parcare auto subterană, cu regim de înălțime S+P+3E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

Subiectul  7 – Proiect de execuție       
Examinări anterioare: SP07/08-04.05.2017(aprobat); SP06/14-13.04.2017 (neaprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 455/17 din 15.08.2017 
Obiectiv: Reconstruirea imobilului nefinalizat cu nr. cadastral 010052000701, în vederea amplasării unui obiectiv cu funcții comasate (farmacie, oficii, 

etc.) din str. București, nr. 116, mun. Chișinău.  
       Utilizare actuală: construcție nefinisată. 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: SC ”Stativus” SRL 
Proiectant: AC ”Arh_Evolutio” SRL, așp Gîrlă Viorel 
Proiectul propune: Reconstruirea imobilului nefinalizat cu nr. cadastral 010052000701, în vederea amplasării unui obiectiv cu funcții comasate, cu 

regim de înălțime S+P+3E+M. 
   Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

Subiectul  8  – Proiect de execuție       
Examinări anterioare: PE13/17-02.08.2017 (neaprobat); SP03/04-16.02.2017 (avizat); SP02/06-02.02.2017 (neaprobat); SP08/11-13.05.2015 (avizat); SP05/14-26.03.2015 

(neaprobat); SP03/09-26.02.2015(neaprobat). 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 191/17 din 27.03.2017 
Obiectiv: Proiectarea unui bloc locativ (S+D+P(cu mezanin)+5E+M (cu mezanin), cu spații comerciale la parter și parcare la subsol și demisol, str. 

Mitropolit Petru Movilă 23/4, mun. Chișinău. 
       Utilizare actuală: construcție nefinisată 



Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: ”LOCOZARIS” S.R.L. 
Proiectant: ”VIGRO PROIECT” S.R.L., așp Victor Grozavu  
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ (S+D+P(cu mezanin)+5E+M (cu mezanin), cu spații comerciale la parter și parcare la subsol și demisol 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 

 

Subiectul  9  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Centru de artă (P+E), str. 31 August 1989, nr. 137,  mun. Chișinău. 
Utilizare actuală: teren în curtea blocului Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice și Muzică. 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice 
Proiectant: ”ARH-EST Studio” S.R.L., așp Victor Grozavu 
Proiectul propune: construirea unei clădiri (P+E) cu destinație polivalentă. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schiţa de proiect.  
 

Subiectul  10 –  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Construirea unei case de locuit cu spații pentru oficii, str. Alexei Mateevici, nr. 41, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: ”DIVAT” S.R.L. 
Proiectant: A.O. „TECTON-Z” , așp Zestre Andrei. 
Proiectul propune: Construirea unei case de locuit cu spații pentru oficii, cu regim de înălțime P+2E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect. 
 

Subiectul  11 - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP10/02-15.06.2017 (neaprobat) 

Obiectiv: Reconstrucția imobilului din str. Veronica Micle, nr. 2A, B, mun. Chișinău, cu organizarea unei mansarde în volumul acoperișului existent și 
construirea unei clădiri de birouri.  

Utilizare actuală:  
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat); 2 

– statut de monument  (nr. 160 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: ”A 5 PLUS NEPREMICNINE” D.O.O. 
Proiectant: „BauCom Grup”, așp Vronschii Oleg  



Proiectul propune: Reconstrucția imobilului cu statut de monument și construirea unei clădiri de birouri, cu regim de înălțime S+P+8E pe terenul din 
curte. 

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect cu condiția 
diminuării înălțimii clădirii nou proiectate corespunzător pentru S+ P+6E. 

 

Subiectul  12 - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Reorganizarea terenului adiacent Magazinului Universal Central UNIC cu reconstrucția lui și supraetajare parțială, - construirea anexelor pe 

colțurile clădirii, construirea parcărilor auto (multietajată și subterană), amenajarea zonei din fața magazinului și parcării deschise, bd. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr. 8, mun. Chișinău.  

Utilizare actuală: clădire de comerț 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Magazinul Universal Central ”UNIC”  
Proiectant: „BauCom Grup” , așp Vronschii Oleg  
Proiectul propune: Reconstrucția clădirii magazinului cu extindere pe orizontală și supraetajare cu un nivel; construirea a două parcări auto (una 

subterană, în 2 niveluri, și una multietajată – S+10 niveluri); amenajarea unei parcări deschise (dinspre str. Ismail) și a zonei pietonale din fața 
magazinului. 

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect. 
 

Subiectul  13  -  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP13/02-02.08.2017 (neaprobat); SP09/10-02.06.2017 (neaprobat). 

Obiectiv: Construirea unor blocuri locative (S+P+4E+M și S+P+6E+M),  str. Moara Roșie, nr. 20, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: teren pentru construcții 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: „Ranitex-Com” S.R.L.  
Proiectant: „ALTAMIRA” S.R.L., așp Terescenco Igor  
Proiectul propune: construirea unui grup de blocuri locative din contul demolării/desființării imobilelor existente pe terenurile din proprietatea 

beneficiarului. Regim de înălțime proiectat: două blocuri, amplasate la aliniamentul stradal, cu regim de înălțime S+P+4E+M și două blocuri din 
curte cu S+P+6E+M. 

Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect.  
 

Subiectul  14 - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Construire clădire de birouri și prestări servicii (D+P+2E+M), str. 31 August 1989, nr. 51, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală:  



Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Galiț Valeriu 
Proiectant: așp Burciu Grigore  
Proiectul propune: Construirea unei clădiri de birouri și prestări servicii (D+P+2E+M). 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect cu condiția 

excluderii organizării pantelor și scărilor de acces din spațiul public; modificarea formei (configurației) ferestrei semicirculare de la parter.  
  

Subiectul  15 – Proiect de execuție      
Examinări anterioare: SP16/23-06.10.2016(aprobat); SP14/20-28.07.2016 (neaprobat) 

Certificat de urbanism pentru proiectare nr. 219i/17 din 05.06.2017 
Obiectiv: Reconstrucția cu extindere pe orizontală și verticală a imobilului nr. 26(19) – S+P+E+M, din str. Iacob Hâncu, nr. 8/1, mun. Chișinău.  

        Utilizare actuală: 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).   
Beneficiar: Curmei Ion, Curmei Natalia 
Proiectant: ”URBAN LIFE PROJECTS” S.R.L., așp Chiriac Serghei 
Proiectul propune: Reconstrucția cu extindere pe orizontală și verticală a imobilului nr. 26(19) – S+P+E+M. 

  Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă proiectul de execuție. 
 

Subiectul  16 - Schiță de proiect     
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Reconstrucția apartamentului 3A și ridicarea nivelului 2, situat pe adresa Alexandru Bălănescu, nr. 44, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă 
Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Kudun Melvut 
Proiectant: ”ARHIDALEX-PROIECT” S.R.L., așp Sava Victor 
Proiectul propune: Reconstrucția apartamentului 3A și ridcarea nivelului 2. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se aprobă Schița de proiect. 
 

Subiectul  17 - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: - 
Obiectiv: Instalarea unei copertine la intrarea în demisolul existent, cu iluminare nocturnă, din bd.  Grigore Vieru, nr. 25, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: nelocativ 
Regim de protecție:  parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: Vasile Bostan 
Proiectant: așp Sava Victor 



 

Proiectul propune: Instalarea unei copertine asupra intrării în demisolul existent. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează Schița de proiect. Se va 

propune o altă variantă de organizare a copertinei cu excluderea oricăror elemente de suport verticale.  
 

Subiectul  18  –  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP09/17-02.06.2017 (neaprobat) 
Obiectiv: Reconstrucție cu restaurarea fațadelor edificiului și reconstrucția încăperilor nelocative P+2M cu nr. cadastral 010042040101003, din str. 

Alexandru cel Bun, nr. 44, ap. 2, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: nelocativ 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat); 2 

– statut de monument (nr. 34 în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău). 
Beneficiar: David Valentina, S.R.L. ”Extravit-Lux” 
Proiectant: ”ARHIDALEX-PROIECT” S.R.L., așp Sava Victor 
Proiectul propune: Reconstrucția încăperilor nelocative cu nr. cadastral 010042040101003, transformând regimul de înălțime existent din P în P+E+M 

cu nr. cadastral 010042040101003 și restaurarea fațadelor (pe porțiunea ocupată de apartamentul nr. 2). 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea decizie: Se returnează Schița de proiect. Se va 
elabora o altă schiță care va ține cont de rigorile general acceptate în ceea ce privește restaurarea bunurilor de patrimoniu cultural, inclusiv la 
capitolul componenței și volumului documentației prevăzut de legislație (studiul istorico-arhivistic, materialele fixării stării actuale a 
monumentului). Conceptul propunerii de restaurare este necesar a fi argumentat prin documentații istorico-arhivistice.   


