
ORDINEA DE ZI 
a şedinţei  CONSILIULUI  NAŢIONAL  al MONUMENTELOR  ISTORICE 

nr. 19 din 01 decembrie  2016    
 

Nr. 
de 
ord. 

Faza 
proiec-
tării 

Denumirea obiectivului Decizia 

1 SP 
 

Complex locativ cu spații comerciale 2S+15E+1PH din str. Ismail nr. 31, 
mun. Chișinău.  Prezintă: așp Damaschin Igor  

neaprobat 

2 SP 
                 

Proiectarea unui bloc locativ (S+P+4E+M) cu spații pentru deservirea 
socială, str. Moara Roșie, nr. 2/4,  mun. Chișinău. Prezintă: arh. Zingaliuc 
Alexandru  

aprobat 

3 SP  
                           

1. Renovarea fațadei clădirii din str. A. Pușkin, nr. 30, mun. Chișinău.  
Prezintă: arh. Buraga Alexandrin      

neaprobat 

4 PE 
                 

2.  Organizarea unei intrări suplimentare la încăperile cu nr. cadastral 
01002051101025, în vederea     amplasării unui oficiu, str. Armenească, 
nr. 42, mun. Chișinău. Prezintă: așp Dimitrov Dumitru 

neaprobat 

 5 SP 
                 

3.  Resistematizarea apartamentului nr. 5 cu organizarea inei intrări separate 
și schimbarea destinației din str. Veronica Micle nr. 1”A”, mun. Chișinău.  
Prezintă: arh. Levcenco Ivan  

aprobat 

 6 PE 
                 

 Reconstruirea apartamentului nr. 10 cu extinderea spațial volumetrică 
P+M, str. Vl. Pîrcălab, nr. 20, mun. Chișinău.  Prezintă: Călin Ursu  

aprobat 

7 SP 
 

4.  Demolarea gardului avariat cu reconstrucția șurei, montarea intrării 
dinspre strada A. Șciusev, amenajarea terenului aferent, str. Vl. Pârcălab, 
nr. 27, mun. Chișinău.  Prezintă: așp Goitu Victor    

neaprobat 

8 SP 
                 

5. Inscripție de firmă pe fațada clădirii din str. S. Lazo 7, mun. Chișinău. 
Prezintă: Sava Victor  

neaprobat 

9 SP 
                 

 Reconstrucție cu mansardarea clădirii, str. Tighina nr. 30, mun. Chișinău. 
Prezintă: arh Storojenco Alexandr  

neaprobat 

10 SP 
 

6.  Reparația acoperișului imobilului din str. A. Mateevici nr. 119, mun. 
Chișinău. Prezintă: arh. Iațenco Marina 

neaprobat 

11 SP 
 

Proiectarea unei case de locuit individuale în urma demolării construcției 
existente și accesorii, din str. 31 August 1989, nr. 93, mun. Chișinău.  
Prezintă: arh. Șeremet Vladimir  

aprobat 

12 SP 7.  Construirea unui obiectiv de prestare a serviciilor cu regim de înălțime 
P+M pe teren privat din str. Movila lui Burcel nr. 49, mun. Chișinău. 
Prezintă: arh Ciochină Serghei  

neaprobat 

13 SP 8.  Reamenajarea apartamentelor nr. 12 și 14 cu edificarea mansardei, str. A. 
Mateevici nr. 69, mun. Chișinău. Prezintă: arh Ciochină Serghei 

aprobat 

14 SP 9.  Schimbarea destinației încăperilor din locative în comerciale cu 
reamenajarea lor și organizarea intrărilor suplimentare, str. Mitropolit G. 
Băbulescu-Bodoni, nr. 47, mun. Chișinău. Prezintă: arh. Ciochina Serghei  

aprobat 

15 SP 10.  Proiectarea unui bloc locativ (D+P+8E+PH) cu spații comerciale la parter, 
str. Al. Pușkin, nr. 49, pe teren cu nr. cad. 0100419.028, mun. Chișinău. 
Prezintă: așp Grozavu Victor  

neaprobat 

16 SP 11.  Complex locativ cu parcare auto subterană și spații comerciale cu regim 
de înălțime de la S+D+P+5E+M până la S+D+P+7E+M  din intersecția str. 
Moara Roșie și str. Buna Vestire, mun. Chișinău.  Prezintă: arh. Comerzan 
Vladimir    

neaprobat 

17 SP 12.  Proiectarea unui pavilion comercial în complex cu dispeceratul transportului 
public, str. Ștefan cel Mare, nr. 65, mun. Bălți. Prezintă: beneficiar Epuri Galina. 

aprobat 

18 PE 13.  Reconstruirea apartamentului nr. 2 în limitele planimetrice existente cu 
amenajarea mansardei și organizarea unei intrări suplimentare la stradă 
din contul geamului existent, situat în str. 31 August 1989, nr. 53, mun. 
Chișinău. Prezintă: așp Gangal Boris  

aprobat 



Subiectul 1  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Complex locativ cu spații comerciale 2S+P+15E+1PH, din str. Ismail, nr. 31, 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: ”Marivel-Lux” S.R.L., ”Estate Invest Company” S.R.L. 
Proiectant: SC ”IMOPROIECT”, așp Igor Damaschin  
Proiectul propune:  construirea unui complex locativ cu spații comerciale, cu regim de înălțime 

2S+P+15E+1PH. 
        Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se respinge Schiţa de proiect. Se va prezenta o altă schiță care va corespunde (prin 
soluția volumetrică, structura arhitectonică și stilistică a fațadelor etc.) statutului de 
monument al Nucleului istoric al Chișinăului, ținându-se cont de regimul maxim de înălțime 
P+5E+M. Dosarul schiței se va completa cu reprezentarea desfășuratei străzii Ismail pe 
segmentul între str. 31 August 1989 și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (1 - desfășurata existentă și 
2 - cu adăugarea edificiului proiectat).  
 

Subiectul  2  -  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP19/06-22.12.2015(neaprobat); SP16/09-29.10.2015(neaprobat); SP14/06-06.08.2014 

(neaprobat) 

Obiectiv: Proiectarea unui bloc locativ (S+P+4E+M) cu spații pentru deservirea socială, str. Moara 
Roșie, nr. 2/4,  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:  
Proiectant:  S.R.L. ”ARCHZEIT STUDIO”, așp Bulat Maria 
Proiectul propune: Proiectarea unui bloc locativ (S+P+4E+M) cu spații pentru deservirea socială. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se acceptă Schiţa de proiect cu condiția operării următoarelor modificări:  
         - diminuarea clădirii cu un nivel (S+P+3E+M); - fațadele clădirii se vor orienta strict după linia 

străzilor.  
 

Subiectul 3  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP17/04-20.10.2016(neaprobat) 

Obiectiv: Renovarea fațadei clădirii din str. A. Pușkin, nr. 30, 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).  

Beneficiar: Nistor Vasilisa, Nistor Ștefan 
Proiectant: ”Alexandrin ₰ Partners” S.R.L., așp Podolean Vladimir  
Proiectul propune:  amenajarea unei terase de vară anexat la clădire dinspre strada Mitropolit 

Varlaam (ocupând trotuarul până la carosabil pe porțiunea respectivă a clădirii).  
        Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va elabora o altă schiță de proiect propunând un 
concept de reabilitare a fragmentului fațadei dinspre strada Mitropolit Varlaam, care, prin 
executare de lucrări neautorizate, a fost mutilată. Astfel, menținând integritatea stilistică și 
arhitectonica a fațadei:  

- se va înlătura placajul din cărămidă aparentă de pe porțiunea de fațadă de la parterul 

clădirii, repunându-se în valoare paramentul original de piatră al clădirii; 

- se va reconstitui forma originală a ancadramentelor ferestrelor;  

- aspectul copertinei proiectate va ține cont de stilistica istorică a clădirii și nu va 
închide/intersecta ferestrele de la parter. 



 

Subiectul 4  -   Proiect de execuție   
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 515/16 din 17.08.2016 

   Examinări anterioare: SP17/11-19.11.2015 (neaprobat).  
  Obiectiv: Organizarea unei intrări suplimentare la încăperile cu nr. cadastral 01002051101025, în 

vederea amplasării unui oficiu, str. Armenească, nr. 42, 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: Petru Constantin 
  Proiectant:  ”PRO FACTOR” S.R.L., așp Dimitrov D. 
 Proiectul propune: Organizarea unei intrări suplimentare la încăperile de la parterul imobilului prin 

transformarea golului de fereastră în gol de ușă și cu construirea unei scări din elemente ușor 
demontabile. 

  Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea 
decizie:  Se returnează proiectul de execuție. Se va prezenta spre examinare  o altă variantă 
de organizare a scării, care nu va afecta gardul existent, accesul spre scară organizându-se 
dinspre aleea perpendiculară străzii Armenească. 
 

Subiectul  5  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: --- 
Obiectiv: Resistematizarea apartamentului nr. 5 cu organizarea unei intrări separate și schimbarea 

destinației din str. Veronica Micle nr. 1”A”, mun. Chișinău.   
   Utilizare actuală: locativ 

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

Beneficiar: Nedelcu Elena 
Proiectant: ”CIVIL PROIECT” S.R.L., așp Alexandreanu Victor  
Proiectul propune:  Resistematizarea apartamentului nr. 5 cu organizarea unei intrări separate  
        dinspre str. V. Micle și schimbarea destinației. 

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

 Subiectul 6  -   Proiect de execuție   
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 462i/16 din 06.10.2016 

 Examinări anterioare: SP11/21-02.06.2016 (avizat).  
Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 10 cu extinderea spațial volumetrică P+M, str. Vl. 

Pîrcălab, nr. 20, mun. Chișinău. 
Utilizare actuală:  locativ, teren 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 

 Beneficiar: Vasile Dulgheru 
 Proiectant:  ”DAMITEX GRUP” S.R.L., așp Aghenie Tudor. 
Proiectul propune: reconstruirea apartamentului nr. 10 cu extinderea spațial volumetrică P+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării proiectului de execuție prezentat, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie:  Se aprobă proiectul de execuție.   
 

Subiectul 7  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Demolarea gardului avariat cu reconstrucția șurei, montarea intrării dinspre strada A. 

Șciusev, amenajarea terenului aferent, str. Vl. Pârcălab, nr. 27, 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- adresă cu statut protejat (nr. 334 în 
Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 



Beneficiar: Musiuc Serghei 
Proiectant: ”CHISARTPROIECT” S.R.L., așp Goitu Victor  
Proiectul propune:  construirea unei șure pe teren eliberat în urma demolării/desființării unei 

construcții accesorii din elemente ușor demontabile, din curtea imobilului de pe adresa 
respectivă. 

        Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 
decizie: Se respinge Schiţa de proiect. Se va prezenta o schiță-concept care va ține cont de 
statutul individual de monument al adresei – Vlaicu Pârcălab, 27, și de amplasarea 
obiectivului proiectat în contextul nucleului istoric al Chișinăului. 
 

Subiectul 8   -  Schiță de proiect      
    Examinări anterioare: -- 

   Obiectiv: Inscripție de firmă pe fațada clădirii din str. S. Lazo 7, 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. 351 în 
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 

Beneficiar: ”MEDCLINIC INTERNATIONAL” SRL 
Proiectant: așp Victor Sava  
Proiectul propune: amplasarea unor inscripții de firmă pe fațada clădirii cu statut de monument 

(două variante) 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea  
       decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va elabora și prezenta spre examinare o schiță cu 

inscripțiile de firmă încadrate în proporțiile fațadelor, la aceeași scară. Nu se admite 
instalarea panourilor publicitare nici pe una dintre fațadele clădirii. Se vor micșora substanțial 
dimensiunile panoului cu afișarea programului de lucru al instituției.  
 

Subiectul 9  -  Schiță de proiect      
    Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Reconstrucție cu mansardarea clădirii, str. Tighina nr. 30, 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: Pascari Galina 
Proiectant:  așp Zolotuhin Alexandr 
Proiectul propune: reconstrucția clădirii  din D+P+M – regim de înălțime existent în D+P+E+M – 

regim de înălțime propus. Se propun spre examinare 3 variante. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va elabora o altă schiță de proiect ținând cont de 
următoarele obiecții: - nu se acceptă amplasarea casei scării în spațiul public, în acest sens, se 
va lucra în baza variantei nr. 3 dintre cele prezentate spre examinare; - elementele decorative 
ale fațadei clădirii proiectate nu trebuie să coincidă cu cele ale clădirii cu statut de monument 
din vecinătate.  
 

Subiectul 10  -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Reparația acoperișului imobilului din str. A. Mateevici nr. 119, mun. Chișinău.  
Utilizare actuală: locativă 
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. 373 în  
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  

Beneficiar: A.O. ”Centrul de Creație a Tinerilor Pictori” 
Proiectant:  ”BALMARIN” SRL; așp Rotaru Nicolae 
Proiectul propune: Reparația acoperișului imobilului. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 



decizie: Se returnează Schiţa de proiect pentru completare cu materialele necesare pentru a 
înțelege ce categorii de lucrări se prevăd a fi realizate în cazul intervențiilor de reparație. În 
acest sens, se va elabora o schiță în care se vor prezenta argumentat (în baza studiului istoric 
și în natură al monumentului) toate categoriile de intervenții, inclusiv cele preconizate la 
tâmplăria balconului, șarpantei etc. 
 

Subiectul 11  - Schiță de proiect      
Examinări anterioare: -- 
Obiectiv: Proiectarea unei case de locuit individuale în urma demolării construcției existente și 

accesorii, din str. 31 August 1989, nr. 93, 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- adresă cu statut protejat (nr. 101 în 
Registrul  monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 

Beneficiar: Martiniuc Gheorghe 
Proiectant: ”ARH Grup SV”, așp Valeriu Studzinschi  
Proiectul propune:  construirea unei case de locuit individuale pe teren eliberat în urma 

demolării/desființării construcțiilor accesorii din curtea imobilului de pe adresa respectivă. 
        Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se aprobă Schiţa de proiect.  
 

Subiectul 12   -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Construirea unui obiectiv de prestare a serviciilor cu regim de înălțime P+M pe teren 
privat din str. Movila lui Burcel nr. 49, 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: Platon Svetlana 
Proiectant: FPC ”MODULPROF” S.R.L., așp Spasov Anatol 
Proiectul propune: construirea unui obiectiv de prestare a serviciilor, clădire cu regim de înălțime 

P+M pe terenul privat din adresa respectivă. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se va revedea arhitectonica fațadei dinspre stradă. Se 
recomandă adoptarea unei soluții care ar prevedea unitatea stilistică a acestei fațade.  

 

Subiectul  13  -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: -- 

Obiectiv: Reamenajarea apartamentelor nr. 12 și 14 cu edificarea mansardei, str. A. Mateevici nr. 
69, 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: Sedletchi Iurie  
Proiectant: FPC ”MODULPROF” S.R.L., așp Spasov Anatol 
Proiectul propune: Reamenajarea apartamentelor nr. 12 și 14 cu edificarea mansardei.  
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se aprobă Schiţa de proiect. 
 

Subiectul 14   -  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP18/08-10.11.2016 (neaprobat) 

Obiectiv: Schimbarea destinației încăperilor din locative în comerciale cu reamenajarea lor și 
organizarea intrărilor suplimentare, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 47, mun. Chișinău.  

   Utilizare actuală: locuibil 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul   



monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 
Beneficiar: Nguyen Si Trung Ky 
Proiectant:  F.P.C. ”MODULPROF” S.R.L., așp Spasov Anatol  
Proiectul propune: Schimbarea destinației încăperilor din locative în comerciale cu reamenajarea 

lor și organizarea intrărilor suplimentare dinspre strada  Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se  aprobă  Schiţa de proiect. 
 

Subiectul 15  -  Schiță de proiect      
Examinări anterioare: SP18/13-10.11.2016 (neaprobat) 

Obiectiv: Proiectarea unui bloc locativ (S+P+7E+PH) cu spații comerciale la parter, str. Al. Pușkin, nr. 
49, pe teren cu nr. cad. 0100419.028, mun. Chișinău. 

   Utilizare actuală: teren 
Regim de protecție: 1 - parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în Registrul   

monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat).  
Beneficiar: SRL ”FIDES” 
Proiectant:  ”VIGRO PROIECT” S.R.L., așp Grozavu Victor  
Proiectul propune: construirea unui bloc locativ (S+P+7E+PH) cu spații comerciale la parter. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Se menține în vigoare decizia aprobată de Consiliu la 
ședința nr. 18 din 10 noiembrie 2016 – ”... ținându-se cont de cadrul urbanistic existent al 
acestui fragment al Nucleului Istoric, este acceptabil un regim maxim de înălțime 
D+P+6E+PH”. Ultimul nivel, penthouse-ul, se va proiecta într-un singur nivel. 
 

Subiectul  16  -  Schiță de proiect      
    Examinări anterioare: SP15/08-08.09.2016 (neaprobat) 

   Obiectiv: Complex locativ cu parcare auto subterană și spații comerciale cu regim de înălțime de la 
S+D+P+5E+M până la S+D+P+7E+M  din intersecția str. Moara Roșie și str. Buna Vestire, 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: S.R.L. ”VEROBLAG INVEST” 
Proiectant: IMP ”CHISINAUPROIECT” S.R.L., așp Vronschi Oleg 
Proiectul propune: construirea unui complex locativ cu parcare auto subterană și spații comerciale 

cu regim de înălțime de la S+D+P+5E+M până la S+D+P+7E+M. 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se returnează Schiţa de proiect. Fiecare tronson în parte al complexului nu va depăși 
înălțimea clădirii cu statut de monument ”Moara Roșie”, astfel asigurându-se, totodată, 
amplasarea lor în trepte, accentuând forma reliefului istoric existent. De regândit elementele 
volumetrice ale mansardei, în sensul eliminării concurenței acestora cu accentele 
arhitecturale de colț ale clădirii. În contextul situării complexului în cadrul sitului cu statut de 
monument Nucleul istoric al Chișinăului, se va prelucra structura arhitectonică și stilistică a 
fațadelor. 
 

Subiectul 17   -  Schiță de proiect      
   Examinări anterioare: SP18/04-10.11.2016 (neaprobat) 

Obiectiv: Proiectarea unui pavilion comercial în complex cu dispeceratul transportului public, str.  
Ștefan cel Mare, nr. 65, mun. Bălți. 

   Utilizare actuală: teren 

Regim de protecție: zonă de protecție a monumentului de categorie locală, înscris cu nr. 16 în 

Registrul monumentelor de categorie locală din mun. Bălți, precum și a unor monumente cu 
statut protejat de categorie națională 

Beneficiar: ”IGAN-GRUP” S.R.L. 
Proiectant: Î.I. ”Interproiect Comerț Andriuța”, așp Andriuța Simion  



Proiectul propune: construirea unui pavilion comercial în complex cu dispeceratul transportului  
      public (clădire S+P+E – varianta 1; S+P+E – varianta 2). 
Decizia CNMI: În urma examinării schiţei de proiect prezentate, Consiliul a aprobat următoarea 

decizie: Se aprobă Schiţa de proiect(clădire S+P+E – varianta 1) cu condiția simplificării 
elementelor decorative și aducerii fațadelor la unitate de stil adoptată de concept. 
 

Subiectul 18  -   Proiect de execuție   
Certificat de Urbanism pentru proiectare nr. 281i/16 din 05.07.2016 

 Examinări anterioare: SP05/19-01.04.2016 (avizat).  
Obiectiv: Reconstruirea apartamentului nr. 2 în limitele planimetrice existente cu amenajarea 

mansardei și organizarea unei intrări suplimentare la stradă din contul geamului existent, situat 
în str. 31 August 1989, nr. 53, mun. Chișinău. 

Utilizare actuală:  locativ 

Regim de protecție: parte componentă a Nucleului Istoric al Chişinăului (nr. 308 în  Registrul  
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat). 

 Beneficiar: Dumbrava-Golub Florentina 
 Proiectant:  Centrul SITe, așp Gangal Boris. 
Proiectul propune: Reconstruirea apartamentului nr. 2 în limitele planimetrice existente cu 

amenajarea mansardei și organizarea unei intrări suplimentare la stradă din contul geamului 
existent. 

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

 


