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INTRODUCERE 

 

În ultima perioadă de timp, tot mai des sunt vehiculate prin presă cazuri de 

fraudare a intereselor publice la înstrăinarea patrimoniului public. Conform unui 

raport al Centrului Expert-Grup, din cauza gestionării frauduloase a 

patrimoniului public – privatizări defectuoase, fraudarea licitaţiilor, subestimarea 

valorii bunurilor etc., municipiul Chişinău pierde anual sute de milioane de lei. 

Experţii au constatat că preţurile normative la privatizarea suprafeţelor 

nelocuibile sunt de zece ori mai mici decât cele de piaţă. 

Astfel, persoanele cointeresate de anumite încăperi mai întâi perfectează un 

contract de arendă sau de locaţiune. Apoi, la scurt timp, depun pachetul de 

documente pentru privatizarea încăperii sau a terenului luat în arendă. Decizia 

se ia prin votul majorităţii simple a membrilor Comisiei de privatizare a 

încăperilor nelocuibile, fără licitaţie. Şi asta, deoarece contractul de locaţiune 

exclude procedura de licitaţie. Majoritatea suprafeţelor privatizate în acest mod se 

află în zona centrală a oraşului, în perimetrul străzilor Ismail, Columna, Lazo, 

Kogălniceanu sau în zonele rezidenţiale populare din sectoarele Botanica, 

Râşcani sau Telecentru. Însă acest lucru nu ar trebui să fie posibil. În mod 

normal, privatizarea nu trebuie să fie legată de arendă şi locaţiune. Totul trebuie 

să se facă prin licitaţie publică, iar preţul la privatizare nu trebuie să fie mai mic 

decât cel de piaţă, cetăţenii nici nu au cum să monitorizeze procesul de 

privatizare, întrucât informaţia despre rezultatele acestuia nu este făcută publică. 

 În același mod, la preţuri derizorii, sânt date în locațiune spaţiile 

nelocuibile. Mulți agenți economici dau în subarendă aceste încăperi, dar la 

preţuri de câteva ori mai mari. Lipsa unui registru public privind suprafețele 

libere de locațiune și cele care sunt date în chirie cu indicarea termenului de 

valabilitate a contractelor constituie un factor ce generează corupție, rezultând în 

diminuarea beneficiilor publice din această activitate. De asemenea, rezultatele 

verificărilor asupra regularităţii şi legalităţii gestionării patrimoniului public 

efectuat de Curtea de Conturi denotă prezenţa mai multor nereguli în activitatea 

Autorității Publice Locale (APL),  care constau în: 

 neasigurarea înregistrării integrale la organul cadastral a dreptului 

de proprietate asupra patrimoniului public municipal, fapt ce determină riscul 

pierderii acestui drept și al înstrăinării ilegale;     

 lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public, ceea ce 

condiționează raportarea neveridică a situaţiilor patrimoniale; 

 monitorizarea superficială din partea APL ale mun. Chișinău a 

termenelor de valabilitate a contractelor de locațiune, încheiate de către 

instituțiile din subordine a generat ocuparea ilegală a spațiilor clădirilor 

proprietate municipală și creează riscul neachitării plăților pentru arendă și 

serviciilor comunale. 

 Reieşind din existenţa situaţiilor generatoare de risc la utilizarea 

patrimoniului public a fost iniţiat studiul analitic privind activitatea Direcţiei 

generale economie, reforme și relații patrimoniale a Primăriei mun. Chişinău. 
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1. Cadrul legal privind gestionarea proprietății publice. 

 

Rezumatul celor mai importante acte legislative în domeniul gestionării 

patrimoniului public referitoare la clădiri, construcții și încăperi, inclusiv de către 

administrația publică locală a mun. Chișinău este prezentată, după cum 

urmează:  

 Legea privind administraţia publică locală Nr 436-XVI din 28.12.2006, 

publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 32-35 din 09.03.2006. 

Administraţia publică locală îşi exercită activităţile în baza legii respective. Legea 

reglementează atribuţiile administraţiei publice locale asupra 

proprietăţii/activelor UTA, clasificarea proprietăţii/activelor UTA după domenii: 

public şi privat, mecanismele de gestionare a proprietăţii, statutul legal al 

proprietăţii din sectorul public, legalizând proprietatea care aparţine unităţii 

administrative-teritoriale; 

 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr 121-

XVI din 04.05.2007, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 32-35 

din 09.03.2006, reglementează proprietatea publică de stat şi proprietatea, cu 

excepţia reglementărilor cu referire la finanţele publice locale, activele instituţiilor 

publice, terenuri şi locuinţe. Legea stabileşte împuternicirile autorităţilor publice 

asupra proprietăţii publice, statutul legal al proprietăţii publice, gestionarea 

proprietăţii publice, înregistrarea, formele de gestionare a proprietăţii publice şi 

deetatizarea;  

 Legea privind proprietatea publică a unităţilor administrative-teritoriale 

Nr 523-XVI din 16.07.1999, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

Nr 124-125 din 11.11.1999, reglementează relaţiile ce ţin subiecţii, modul de 

exercitare şi apărare a dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale; 

 Legea cadastrului bunurilor imobiliare Nr 1543-XIII din 25.02.1998, 

publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 44-46 din 21.05.1998. 

Prezenta lege stabileşte structura şi modul de înregistrare la cadastru a bunurilor 

imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a 

altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a 

acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare. 

Respectiv, legea reglementează raporturile juridice privind bunurile imobile 

situate în limitele ţării, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor, 

definite de legislaţie ca susceptibile a face obiectul înregistrării; 

 Legea cu privire la parteneriatul public-privat Nr 179-XVI din 

10.07.2008, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr 165-166 din 

02.09.2008; Hotărârea de Guvern Nr. 476 din 2012 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a 

partenerului privat în cadrul PPP; Ordinul Nr. 419 din 2012 cu privire la Inițierea 

Parteneriatelor public-private. Legea stabileşte principiile de bază ale 

parteneriatului public-privat, formele şi modalităţile de realizare, procedura de 

iniţiere şi de implementare a acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerului public 

şi ale partenerului privat; 
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 Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009; 

 Legea bugetului pe anul respectiv - stabilește cuantumul chiriei; 

 Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune a activelor 

neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 483 din 29.03.2008; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25.03.2008 ”Cu privire la 

privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaâiune”; 

 Regulamentul gestionării clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă 

destinație decît cea locative-proprietate municipală”, aprobat prin  Decizia 

Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/15 din 23.12.2014(anterior nr.4/11din 

26.09.2003). 

 

2. ANALIZA INFORMAŢIEI 

 

Scopurile principale ale administrării şi deetatizării  proprietăţii publice 

conform prevederilor Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

Nr 121 XVI din 04.05.2007, sunt determinarea componenţei şi a valorii bunurilor 

domeniului public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale și evidenţa 

acestor bunuri. Evidenţa întregului patrimoniu public se ţine în registrul 

patrimoniului public, care este un sistem de colectare, păstrare şi prelucrare a 

informaţiei cu caracter juridic şi financiar din domeniu. Registrul patrimoniului 

public reflectă caracterul şi valoarea de bilanţ a patrimoniului public, conform 

situaţiei de la 1 ianuarie al anului de gestiune, al organizaţiilor care dispun de un 

astfel de patrimoniu, al autorităţilor publice şi al unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul al doilea.  

 Principiile de bază ale deetatizării proprietăţii publice sînt: eficienţa, 

legalitatea şi transparenţa, prin atragerea unui număr cît mai mare de 

participanţi la privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenţei 

loiale între participanţi, asigurarea egalităţii în drepturi şi apărarea intereselor 

legitime ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale participanţilor la 

privatizare. 

Ținerea evidenţei patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, a 

contractelor de locaţiune/arendă, comodat, concesiune şi de administrare 

fiduciară întră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, care, de 

asemenea exercită controlul asupra integrităţii şi folosirii eficiente a 

patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale. 

Conform prevederilor art. 77 al   Legii privind administraţia publică locală 

Nr. 436-XVI din 28.12.2006 toate bunurile care aparţin unităţii administrativ-

teritoriale sînt supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se 

prezintă consiliului respectiv. Responsabil pentru evidența gestionării bunurilor 

imobile a municipiului Chișinău este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale (DGERRP). 

Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale este constituită 

de Consiliul municipal Chişinău, în scopul asigurării dirijării activităţii şi 

reformelor social - economice, relaţiilor patrimoniale, privatizării fondului locativ 
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şi nelocuibil, organizării achiziționării de mărfuri, lucrări şi servicii şi pentru 

promovarea politicii Consiliului municipal Chişinău în acest domeniu.  

În scopul efectuării analizei patrimoniului municipal a fost solicitată  

informația privind bunurile imobiliare proprietate municipală, modalitatea de 

evidență și gestionare a acestora de către direcția respectivă, care inițial s-a opus 

prezentării informației solicitate și numai după inițierea unui proces 

contravențional a fost prezentată. 

 

3. Bunurile imobile proprietate publică a municipiului Chișinău. 

 

Conform informației DGERRP (actele de inventariere a bunurilor din 

proprietate publică a municipiului Chișinău, anexate la Decizia Consiliului 

municipal nr. 963 – 1 din 20.11.2014), la sfârșitul anului 2014, în proprietate 

publică a mun. Chișinău erau bunuri imobile cu suprafaţa totală de 3.544.906 

m.p., din care aflate în gestiunea (anexa 1): 

- întreprinderilor municipale de gestiune a fondului locativ – 53%, 

- Direcţia generală educaţie, tineret şi sport (inclusiv sectoriale) – 27% 

Informația dată, posibil, nu reflectă situația reală privind patrimoniul 

municipal, deoarece conform rapoartelor Curții de Conturi au fost depistate mai 

multe nereguli în evidența patrimoniului, fapt ce a determinat raportarea 

neveridică a situației patrimoniale. În plus, s-a constatat că nu toate bunurile 

sunt înregistrate la organul cadastral, ceea ce constituie risc de pierdere a acestui 

drept și de înstrăinare ilegală. 

Analizând informația DGERRP referitoare la bunurile imobile, s-a constatat 

că la sfârșitul anului 2014, municipiul dispunea în proprietate municipală de 

5133 de imobile (blocuri administrative, școli, grădinițe, instituții medico-sanitare, 

întreprinderi, secții de producere, depozite, case de locuit (suprafața nelocativă)  

cu o suprafață de 3.545.906 m.p., inclusiv în gestiunea Direcției locativ – 

comunală și amenajare (DLCA) 1.879.251 m.p. (clădiri, construcții, încăperi aflate 

în subsoluri, demisoluri, partere, etaje, etaje tehnice ș.a. a caselor de locuit), fără 

suprafața locativă deja privatizată. 

 Astfel, suprafața tuturor spațiilor municipale, fără cele aflate în gestiunea 

DLCA, constituie 1.665.655 mp, dintre care sunt utilizate 1.460.148 mp (88%), 

transmise în locațiune 98.787 mp (6%), neutilizate 97.671 mp (6%).  

De cele mai mari suprafețe neutilizate dispun: 

 DGETS Botanica - 18687 m.p. (8%), dintre care:  

- 9018 m.p., gimnaziul nr.6, str. Cuza Vodă 17/2;  

- 4022 m.p., gimnaziul nr. 3, str. Dante Alighieri 11A;  

- 1650 m.p., grădinița de copii nr. 44, str. Dante Alighieri 3;  

- 913 m.p., grădinița nr. 79, str, N. Zelinski 28/7;  

- 540 m.p., grădinița nr. 165, str. Cuza Vodă 7/5 ș.a. 

 IMSP Spitalul Clinic Municipal – 12416 m.p. (28%) str. Melestiu 20. 

 IMSP AMT Buiucani – 10476 m.p. (56%):  

- 5242 m.p., Centrul medicilor de familie nr. 5, str. I.L. Caragiale 1a;  
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- 3087 m.p., Centrul consultativ diagnostic și Centrul medicilor de familie 

”Central”, str. I.L. Caragiale 2a;  

- 1449 m.p., Centrul medicilor de familie nr. 6, str. Petru Movilă 6/2a;   

-  967 m.p. Centrul medicilor de familie nr. 4, str. Ion Creangă 24a. 

 Primăria Chișinău, Direcția management financiar 9702 m.p. (21%) :  

- 1104 m.p. clădirea Primăriei bd. Ștefan cel Mare 83D;   

- 1850 m.p., baza de producere a serviciului auto, str. Pajurii, 6;  

- 1654 m.p. sediul Preturii sect. Buiucani (soclu, etaj tehnic) str. Mihai 

Viteazul 2; 

- 1306 m.p. clădirea administrativă, str. Kiev 3a, ș.a. 

 S.A.”Business incubator Alfa” – 9691m.p. (100%) str. Alba Iulia, 75. 

 DETS Buicani 9482 m.p. (7%):  

- 8154 m.p., liceul ”O. Ghibu”, str. N. Costin 63a; 

- 3481 m.p. grădinița nr. 178, str. N. Costin 48; 

- 2654 m.p. grădinița nr. 157, str. Cornului 3; 

- 1472 m.p. grădinița nr.2, str. Calea Ieșilor 19/2;  

- 866 m.p. grădinița nr.121, str. Alba Iulia 5/2, etc. 

 DETS Ciocana 4956 m.p. (3,2%): 

- 2236mp, școala nr. 3, str. Uzinilor 105; 

- 522 mp. scoala nr. 83, str. N. Spătaru 13/3; 

- 490 mp, școala nr. 3 str. Voluntarilor 6; 

- 400 mp. liceul ”Dacia”, str. P. Zadnipru 16/4; 

- 386 mp. liceul ”P. Zadnipru”, str. N. Spătaru 9/3;  

- 375 mp. liceul sportiv, str. A. Russo 57; 

- 360 mp. școala nr. 35, str. Maria Dragan 16/2, etc.   

 IMSP Ftiziopneumologie, 3066 m.p. (25%) - Spitalul clinic municipal de 

ftiziopneumologie, str. Grenoble 145.  

 S.A. ”Combinatul auto nr.4”, 2994m.p. (25%) - bloc administrativ, cantină, 

secții de producere ș.a., str. Pajurii 13.  

 S.A.„EXDRUPO” 2740m.p. (19%) , bloc administrativ, cantină str. Varnița 

22. 

 S.A. „Taxi Service” 2153 m.p. (9%), clădirea principală, depozite - str. Calea 

Ieșilor 14.  

 Spitalul Clinic Municipal ”Sfîntul Arh. Mihail” 1901 m.p. (11%), bloc 

laborator diagnostic, str. Arhanghelul Mihail 38. 

 S.A. „Mina din Chişinău” 1846m.p. (53%) - clădirea administrativă, str. 

Calea Orheiului 90a. 

Informația privind spațiile neutilizate ale Direcției locativ – comunale și 

amenajare lipsește. 

Astfel, doar 50% din suprafețele neutilizate sunt date în locațiune. Faptul că 

97.671 m.p. de spații  nu sunt exploatați indică la o gestionare ineficientă a 

proprietății publice.  
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4. Locațiunea imobilelor neutilizate 

 

Se consideră încăperi nelocuibile clădirile, construcțiile, încăperile, precum 

și accesoriile lor, cu altă destinație decât cea locativă. Gestionarea încăperilor 

nelocuibile este efectuată de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii 

patrimoniale (DGERRP). Încăperile nelocuibile se dau in locațiune/folosință in 

baza deciziei Consiliului municipal Chișinău. Locațiunea proprietății municipale 

se efectuează cu scopul generării unor  venituri la buget. 

Conform prevederilor art. 77 pct.5 al Legii privind administrația publică 

locală nr.436 din 28.12.2006 ”Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în 

locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin 

licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite 

expres prin lege”. 

Termenul contractului de locaţiune a activelor neutilizate ale 

întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital 

integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de 

privatizare, cu excepţia activelor din cadrul parcurilor industriale, nu poate 

depăşi un an, iar cuantumul contractual al chiriei care se plăteşte pentru 

activele neutilizate nu trebuie să fie mai mic decît cuantumul minim al chiriei 

calculat conform legii. (Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății 

publice nr. 121-XVI din 04.05.2007). 

Modalitatea de efectuare a licitației  dreptului de locaţiune este prevăzută 

de Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009, care stabileşte că organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei este condiţionată de prioritatea preţului maxim propus. Or, 

organizarea licitaţiei, presupune liberul acces şi egalitatea tuturor doritorilor de a 

obţine dreptul la locaţiune a bunului imobil. 

Consiliul municipal Chişinău adoptă deciziile privind darea în locațiune a 

încăperilor nelocative, fără licitații bazându-se pe Regulamentul gestionării 

clădirilor, construcțiilor și încăperilor cu altă destinație, decât cea locativă - 

proprietate municipală, adoptat prin decizia nr. 11/55 din 23.12.2014 (anterior 

nr.4/11din 26.09.2003). Astfel, conform regulamentului, încăperile nelocuibile 

sunt acordate în locațiune prin intermediul licitațiilor pentru obținerea dreptului 

de închiriere a încăperilor cu statut nelocuibil sau pe baza principiilor 

generale.    

Conform regulamentului dat, dreptul prioritar se acordă persoanelor fizice 

și juridice, care dețin proprietate in blocul de locuințe respectiv sau in curtea 

caselor cu un nivel, inclusiv locatarilor-arendași, in cazul prelungirii contractului 

de locațiune a încăperilor nelocuibile. Se acordă in locațiune pe baza principiilor 

generale: 

a) încăperile ce se transmit instituțiilor publice statale și municipale; 

b) încăperile din imobilele gestionate de către subdiviziunile CMC; 

c) încăperile ce se transmit in locațiune asociaților obștești de utilitate 

publice pe perioada certificatului; 

d) beciurile amplasate sub proprietatea privată ale solicitanților; 
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e) încăperile nelocuibile din blocurile cu multe nivele cu o suprafață de 

până la 20 m.p. utilizate de către locatarii blocurilor in calitate de spații pentru 

păstrarea lucrurilor de uz gospodăresc; 

f) încăperile cu altă destinație, decât cea de locuință folosite ca atelier de 

creație pentru membrii Uniunilor/Asociațiilor respective de creație; 

g) porțiunile de acoperiș și pereții exteriori ai blocurilor de locuințe ce se dau 

in chirie pentru amplasarea antenelor operatorilor de telefonie mobilă și 

televiziune sau panourilor publicitare; 

h) spațiile tehnice sau cele de la etajele tehnice ce se dau in locațiune 

operatorilor de telefonie, de retransmitere a emisiunilor radio și televiziune; 

j) încăperile nelocuibile care se acordă in locațiune pentru membrii 

Uniunilor/Asociațiilor de avocați adaptate pentru desfășurarea activității. 

În cazul în care încăperile propuse pentru a fi date in locațiune prin licitație 

n-au fost solicitate din diferite motive și n-au avut loc negocieri directe, acestea 

pot fi transmise în locațiune pe baza principiilor generale. În acest sens, anual, 

Legea bugetului de stat stabileşte cuantumul minim al chiriei bunurilor 

proprietate publică în dependenţă de suprafaţa încăperii, tariful de bază pentru 

chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu, amplasarea încăperii, amenajării 

tehnice, utilizarea încăperii şi coeficientul de piaţă (anexa 2). 

 Prin urmare, Consiliul municipal Chișinău încalcă prevederile Legii nr.  

317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, care stipulează că actele normative 

ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale trebuie să corespundă, 

întocmai prevederilor constituţionale, legilor, precum şi hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului. 

Faptul dat este confirmat și de instanța de judecată în cazul Î.I ”Oxana 

Botnari” care a primit în locaţiune spaţii municipale în lipsa unor licitaţii publice. 

Astfel, de către Judecătoria Centru a fost anulată decizia Consiliului municipal 

Chișinău nr. 9/51 din 02.12.2013 și contractul de locațiune nr. 5/14002 din 

03.03.2014. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 22.04.2015, hotărîrea 

Judecătoriei Centru a fost menținută, iar Curtea Supremă de Justiție a menținut 

această decizie.  

În cadrul analizei informației prezentate de DGERRP privind darea în 

locațiune a unor încăperi s-a constatat că primăria dispune de 987 arendași. În 

total primăria dă în chirie 418510 m.p. de încăperi, suma contractată constituie 

25.075.556 lei. Suma contractată pentru locațiunea încăperilor proprietate 

publică deviază esențial de suma veniturilor incluse în sinteza bugetului 

municipal pe anul 2015, la acest compartiment, 8700 mii lei. Faptul dat indică la 

posibila neachitare a plății chiriei de către unii locatari.  

 Suma anuală a chiriei pentru 1m.p. suprafață variază de la 0 (zero) lei pînă 

la 5518 lei/m.p. (pentru instalarea bancomatului). Instituțiile, organizațiile, 

întreprinderile subordonate primăriei sau finanțate de la bugetul de stat 

beneficiază de scutirea plătii pentru chirie, de asemenea, sunt scutite de plata 

chiriei, sau beneficiază de chirie la prețuri simbolice organizațiile obștești, membrii 

uniunilor de creație etc. 



 10 

Conform studiului efectuat de bursa ”Lara” privind locațiunea spațiilor 

comerciale, prețul 1 m.p. pe artera principală a orașului Chișinău variază între 

30-70 euro pe lună, în mediul cca 40 euro/m.p. pe lună, ceea ce constituie cca 

800 lei. 

În cadrul analizei valorii contractelor de locație a spațiilor pe bd. Ștefan cel 

Mare, s-a constatat că cel mai scump preț este 125 lei/m.p. achitat lunar de către  

firma ”Paradis”, specializată în comerţul cu articole din metale prețioase, ceea ce 

este de 6 ori mai ieftin decît media pentru sectorul dat, în alte cazuri valoarea 

locațiunii este de până la 20 de ori mai mică decât cea de piață.  

 

Lista unor spații arendate pe bd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău.  

 

Adresa arendata 

 

Amplasarea 

 

Destinația 

 

Suprafața 

mp 

 

Suma 

anuală 

Preţ 

lunar 

lei/m.p. 

Stefan cel Mare si Sfint bd.119A     subsol            oficiu                          108 48292 37 

Stefan cel Mare si Sfint bd.83D      parter, 
subsol    

 depozit                         259 141704 46 

Stefan cel Mare si Sfint bd.83D      et.1,2           magazin, încăperi 
auxiliare      

133 100118 62 

Stefan cel Mare si Sfint bd.148G     parter            comerț                          134 101402 63 

Stefan cel Mare si Sfint bd.83       parter            magazin                         117 176830 125 

 

Rata medie a chiriei spațiului comercial amplasat pe străzile cu flux uman 

ridicat Alecu Russo, Kiev, bd. Dacia, Decebal și Mircea cel Batrân, zona fostului 

cinematograf "Flacăra" și sectorul central al municipiului, constituie aproximativ 

10-14 euro/m.p. pe lună, însă valoarea chiriei spațiilor municipale este de 10 de 

ori mai mică decît cea de piată. 

Lista unor spații arendate pe străzile cu flux uman ridicat din mun. 

Chișinău este redată în anexa 3. 

 

5. Privatizarea încăperilor nelocuibile. 

 

Unul din cele mai vulnerabile domenii ce ține de gestionarea patrimoniului 

municipal este privatizarea încăperilor nelocuibile,  deoarece prezintă un interes 

sporit pentru investitori. Scopurile principale ale deetatizării proprietății publice 

sunt restructurarea economiei naționale și sporirea competitivității acesteia prin 

atragerea de investiții private, prin asigurarea unui management eficient și prin 

alte modalități. Totodată, privatizarea  proprietății municipale se efectuează și în 

scopul obținerii unor venituri la buget. 

Principiile de bază ale deetatizării proprietății publice sunt eficiența, 

legalitatea, transparența, atragerea unui număr mai mare de participanți la 

privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenței loiale între 

participanți, asigurarea intereselor statului, unităților administrativ teritoriale.  

Însă, în majoritatea cazurilor procesul de privatizare este legat de locațiune. 

Prin modalitatea dată se privatizează la preț derizoriu încăperile nelocuibile, deși 

cadrul legal prevede ca prețul privatizării să nu fie unul mai mic ca cel de piață 
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prezentat de către un evaluator certificat. Acest lucru survine pentru că 

contractul de locațiune exclude procedura de licitație, iar Regulamentul Comisiei 

pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate municipală, date în locaţiune 

și Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25.03.2008 cu privire la privatizarea încăperilor 

nelocuibile date în locațiune nu prevăd organizarea licitațiilor la privatizarea 

încăperilor nelocuibile date în locațiune. 

 De menționat că majoritatea suprafețelor privatizate sunt amplasate fie în 

zona centrală a orașului, în perimetrul străzilor Ismail, Columna, Lazo, 

Kogălniceanu, fie în zonele rezidențiale „populare„ ale Botanicii, sectoarelor 

Râșcani și Telecentru.  

Analiza informației privind privatizarea încăperilor nelocuibile, date în 

locațiune, proprietate municipală în perioada 2010-2014, a constatat că în 

această perioadă au fost privatizate 234 de încăperi. Prețul de vânzare a fost 

stabilit de Comisia pentru privatizarea încăperilor nelocuibile, proprietate 

municipală, reprezentată de Primărie, Direcția generală economie, reforme, și 

relații patrimoniale, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, 

Direcția generală locativ-comunală și amenajare, Direcția generală finanțe, 

Consiliul municipal, precum și experți independenți, după caz. 

 

Analiza selectivă a celor mai mari suprafețe privatizate. 

Adresa, 
suprafața 

Prețul de 
evaluare 

(lei) 

Prețul de 
vânzare 

(lei) 

Estimare 
Cadastru 

(lei) 

Diferența 
 

(Lei) 

C.Stere 6 
198,1m.p. 

158.957 239.000 955.340 -716.340 

Str. Doina 191 
2367 m.p. 

2.231.640 2.500.000 3.512.894 -1.012.894 

Bd. Ștefan cel Mare 194 
102,9m.p. 

185.000 260.000 360.033 -100.033 

Mitropolit 
Dosoftei 100 
105,1 m.p. 

219.400 367.850 542. 570 -174.720 

Str. Teilor 8 
162,6m.p. 

209.000 209.000 714.970 -505.970 

Tudor Vladimirescu 3 
 141,9m.p. 

105.000 105.000 396.827 -291.827 

Alexandru cel Bun, 44-46 
119,2 m.p. 

290.000 290.000 994.538 -704.538 

Valea Dicescu 45, 301m.p. 580.000 580.000 2.097.495 -1.517.495 

Doina și Ion Aldea-Teodorovici 
118,3 m.p. 

91.250 91.250 238.005 -146.755 

 

Astfel s-a stabilit că, în majoritatea cazurilor, proprietatea municipală s-a 

privatizat la prețuri cu mult mai mici decît cele de piață. De menționat că dacă pe 

piața imobiliară 1 m.p. d spații în centrul istoric al mun. Chișinău depășește 1000 

Euro, atunci spațiile municipale sunt privatizate la prețuri de pînă la 100 Euro 

m.p.. Imobilele sunt privatizate la prețuri cu mult mai mici decît valoarea stabilită 

de Întreprinderea de Stat ”Cadastru”, care, de asemenea, dispune de licență 

pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile nr. A MMII-040840, valabilă 
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pînă în 19.07.2016 și utilizează metode de evaluare stabilite de legislația națională 

și standardele internaționale de evaluare. 

Prejudicierea intereselor publice a fost posibilă  din mai multe considerente: 

- evaluarea eronată de către experți a obiectului privatizat; 

- încălcarea art. 77 pct.5) al Legii privind administrația publică locală 

nr.436 din 28.12.2006, care prevede că ”Înstrăinarea, concesionarea, 

darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege”; 

- posibila existență a unor factori de corupție ce i-au motivat pe 

funcționari să adopte asemenea decizii. 
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CONCLUZII 

 

Ca rezultat al analizei informației privind gestionarea patrimoniului public 

de către Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale concluzionăm 

următoarele. 

 Darea în locațiune a spațiilor municipale fără organizarea licitațiilor 

publice este ilegală, nu asigură egalitatea tuturor doritorilor de a obține dreptul la 

locațiune, ca rezultat nu se obține un preț maxim pentru locațiunea bunurilor 

imobile, fiind prejudiciat bugetul municipal.  

De asemenea, lipsa unui registru public privind suprafețele libere de 

locațiune și cele care sunt date în chirie, cu indicarea termenului de valabilitate a 

contractelor, constituie un factor ce generează corupție, rezultând în diminuarea 

beneficiilor publice din această activitate. Astfel, deși Direcția generală economie, 

reforme și relații patrimoniale a Primăriei mun. Chişinău conform Regulamentului 

ține evidența patrimoniului public, ea gestionează doar o parte din suprafețele 

nelocuibile ale Primăriei. 

Sub pretextul activității unor asociații obștești, uniuni de creație ș.a. sînt 

închiriate la prețuri derizorii diferite încăperi, care ulterior sînt privatizate și 

vîndute. 

Privatizarea încăperilor nelocuibile fără organizarea licitațiilor publice, de 

asemenea, este ilegală, deoarece sunt încălcate prevederile art. 77 pct.5) al Legii 

privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006. 

Bunurile imobile privatizate sunt subestimate, prețurile de evaluare sunt cu 

mult mai mici  decît cele de piață. Totodată, prețurile sînt mai mici și în 

comparație cu evaluările altor evaluatori (Î.S. ”Cadastru”). Responsabili de 

evaluarea eronată a bunurilor privatizate sunt experții și membrii Comisiei pentru 

privatizare. 

Concomitent diferite persoane cu interese particulare, sub pretextul 

activității unor asociații, organizații obștești, uniuni de creație,  etc.,  privatizează 

la prețuri derizorii încăperi din proprietatea publică. 

În general prețul chiriei și prețul de vînzare a imobililor proprietate 

municipală diferă radical de prețul de piața, prin ce sunt prejudiciate interesele 

publice. Cu cît mai mare este decalajul dintre prețul de piață și cel stabilit de 

comisie la privatizare sau locațiune cu atît mai mult face posibilă  existența unor 

factori corupționali la adoptarea deciziilor. 
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Anexa 1 
 

Nr. 
Ane

xei 

Denumirea subdiviziunii 
S.       

   totală     

(mp) 

S.     
utilizată 

(mp) 

S. 
transm
isă în 

locaţiu
ne    

S. 
neutiliza

tă 

S.  
înstrăin

ată 

S. 
terenulu

i aferent 
(mp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
IMGFL 
(nelocativa+neprivatizata) 

1 879 251 0 0 0 0 472 045 

2 DETS Botanica 237 816 216 369 2 760 18 687 0 72 

3 DETS Riscani 
179 417 164 913 14 504 0 0 553 941 

4 DETS Ciocana 154 655 142 037 7 661 4 956 0 371 019 

5 DETS Buicani 
140 361 112 289 10 435 9 482 0 398 356 

6 DGETS 125 325 116 510 7 936 879 0 315 439 

7 DETS Centru 
103 842 99 666 2 372 1 064 740 494 681 

8 Apă-Canal Chişinău 86 738 86 661 77 0 0 210 

9 Regia Trans.Elect 
49 805 48 075 820 911 0 0 

10 Î.M. "Autosalubritate” 
46 363 46 111 252 0 0 0 

11 Primăria Chişinău DMF 
45 814 34 911 1 201 9 702 206 48 356 

12 IMSP SCM nr.1 44 318 28 715 3 187 12 416 0 
0 

13 IMSP “Sfânta Treime” 
36 911 34 115 2 337 459 0 4 033 

14 Direcția Cultură 31 023 27 761 2 718 544 0 15 928 

15 S.A. „EDILITATE” 29 949 20 673 9 277 0 0 0 

16 IMSP clin. “V. Ignatenco” 27 907 27 381 441 84 0 0 

17 S.A.„Taxi Service” 25 365 15 196 8 016 2 153 0 0 

18 IMSP AMT Botanica 19 471 17 841 1 631 0 0 2 

19 IMSP AMT Riscani 
19 446 18 722 724 0 0 0 

20 IMSP AMT Buiucani 19 337 8 022 569 10 746 0 13 333 

21 IMSP AMT Centru 
18 381 17 636 746 0 0 1 463 

22 

Î.M. “Parcul urban de 

autobuze” 

18 234 16 712 688 834 0 0 

23 SCM Arh. Mihail 17 237 15 336 0 1 901 0 0 

24 „EXDRUPO” 
14 424 11 647 36 2 741 0 0 

25 IMSP Ftiziopneumologie 12 321 7 468 1 786 3 067 0 76 282 

26 Combin.auto nr.4 
12 175 5 908 3 273 2 994 0 7 

27 Dir.Drept.cop. 
12 156 11 583 573 0 0 14 414 

28 IMSP AMT Ciocana 9 778 9 614 164 0 0 0 

29 
S.A. „Business Incubator 
ALFA” 

9 691 0 0 9 691 0 0 

30 Dir.constr.cap. 
8 892 5 516 3 223 0 0 2 

31 Î.S.Asoc.spat.verzi 8 741 8 486 255 0 0 42 677 

32 Cisinauproiect 6 858 4 363 2 495 0 0 330 

33 
Directia parc.,cult., 
odihna 

6 758 5 294 1 464 0 0 998 

34 IMSP SCM copii nr.1 6 594 6 594 0 0 0 0 

35 Î.M. “LIFTSERVICE” 
6 118 5 936 182 0 0 14 000 

36 IMSP Boli contag-copii 5 411 5 411 0 0 0 0 

37 Comb.serv. funerare 
4 833 4 791 42 0 0 0 
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38 Grad.Zoo 4 606 4 606 0 0 0 0 

39 IMSP Spitalul clin. nr.4 
4 245 4 100 145 0 0 1 511 

40 Pretura Botanica 
4 024 2 962 1 062 0 0 0 

41 Centru spec. pt copii 
3 891 3 891 0 0 0 0 

42 IMSP Maternitatea nr.2 
3 736 3 003 733 0 0 12 273 

43 Î.M. „Primtrans” 3 699 872 2 609 218 0 0 

44 S.A. „Mina din Chişinău” 3 469 1 388 235 1 846 0 8 760 

45 Î.M. “LUMTEH” 
3 008 1 936 0 1 072 0 15 470 

46 S.A. “Autocomtrans” 
2 800 2 633 167 0 32935 0 

47 Teatrul "Guguta" 2 654 2 510 144 0 0 10 194 

48 IMSP stomatologic 2 614 2 549 65 0 0 0 

49 Pretura Ciocana 
2 469 1 852 0 617 0 0 

50 Pretura Centru  
2 069 1 783 285 0 0 797 

51 Serv.san.veter. 2 008 1 909 99 0 0 1 307 

52 DGERRP 1 899 1 310 589 0 0 216 

53 Pretura Riscani 
1 850 1 850 0 0 0 1 164 

54 Dir. Transport 
1 789 1 201 0 587 0 1 

55 

TM „Satiricus I.L. 

Caragiale” 

1 721 1 576 125 20 0 0 

56 DGAURF 1 718 1 718 0 0 0   

57 Î.M. „Dieta- Vitas” 
1 508 1 508 0 0 0 0 

58 Riscani-SC 
1 446 1 446 0 0 0 1 618 

59 Î.M. “PIAŢA CENTRALĂ” 
1 415 808 606 0 0 0 

60 PARCUL DENDRARIU 1 233 1 233 0 0 0 78 

61 ISAP Liceist 968 968 0 0 0 832 

62 IMSP stomatologic copii 930 863 67 0 0 3 320 

63 IMSP dermatovenerologic 
913 899 13 0 0 0 

64 Dir.Sanatatii 508 508 0 0 0 0 

 
Total 3 544 906 

 
98 787 97 671 
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Anexa 2 
 

Formula de calcul a cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică 
 

Pai = Tbx (1 + K1 + K2+ K3) x K4x S, 

 în care:  
Pai – cuantumul chiriei anuale;  
Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu;  
K1 – coeficientul de amplasare a încăperii;  
K2 – coeficientul amenajării tehnice;  
K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii;  
K4 – coeficientul de piaţă;  
S – suprafaţa încăperii.  
a) Tariful de bază(Tb) pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spațiu în 2015 

pentru mun. Chișinău a constituit, 309 lei, 2014- 290,4 lei/m.p., 2013-277,4 lei/m.p.; 

        b) ) coeficientul de amplasare a încăperii (K1):  

clădire separată 0,5 

construcţie încorporată sau anexată 0,45 

încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4 

soclu 0,35 

demisol 0,3 

subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2 

alte subsoluri 0,0 

c) coeficientul amenajării tehnice (K2): 

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5 

apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4 

apeduct, canalizare, apă caldă 0,3 

apeduct, canalizare 0,2 

încălzire centrală 0,2 

lipseşte amenajarea tehnică 0,0 

  
d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii (K3): 

1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor 
populari; spaţii utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice; 
întreprinderi de producţie ale societăţilor persoanelor cu handicap; spaţii 
utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi 
programelor finanţate de la bugetul public naţional 

0,05 

2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, alte persoane juridice 
de drept public; patronate, fundaţii, asociaţii obşteşti 

0,1 

3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de lucrări 
de cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii poştale, 
sportive şi de întremare a sănătăţii 

0,2 

4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la poziţia 6) 
şi alte încăperi auxiliare;spaţii pentru prestarea de servicii către populaţie 
(ateliere de reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz 
casnic, frizerii, curăţătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, băi, 
birouri de avocaţi) 

0,4 

5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a 
produselor lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; 
unităţi de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; 

0,5 
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spaţii de producţie; sedii (încăperi) folosite de organele mijloacelor de 
informare în masă 

6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a tehnicii 
de calcul şi a altor utilaje 

0,7 

7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decît cele prevăzute la poziţia 
5) 

0,8 

8) saloane de jocuri electronice, de jocuri computerizate şi de alte jocuri 
distractive pentru copii 

1,2 

9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,5 

10) instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare 2,0 

11) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,5 

12) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere a 
producţiei video 

3,0 

13) cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc 4,0 

14) încăperi cu altă destinaţie decât cele enumerate la poziţiile 1)-13) 1,0 

         
       e) coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic 
de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit. d) poziţiile 
1)–6), el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcînd încăperile folosite de organele mijloacelor 
de informare în masă, pentru care coeficientul de piaţă va fi de 1,0, spaţiile utilizate pentru 
realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanţate de la bugetul 
public naţional şi spaţiile folosite de către uniunile de creaţie, pentru care coeficientul de 
piaţă se stabileşte în mărime de 0,1. La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont 
de cererea şi de oferta spaţiilor ce ar putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării 
terenului aferent, de caracteristicile teritorial-economice ale zonei şi de alte criterii calitative, 
necuprinse în coeficienţii aplicaţi, ale încăperilor. 
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Anexa 3 
 

Lista unor spații arendate pe străzile cu flux uman ridicat din mun. Chișinău. 

 

Adresa arendata 

 

Amplasarea 

 

Destinația 

 

Suprafața 

mp 

 

Suma 

anuală 

Preţ 

lunar 

lei/m.p. 

Alecu Russo str.11/1A                parter,sub cu g   farmacie                        84 21377 21,21 

Alecu Russo str.111 V2               etajul 1          farmacie                        40 11297 23,54 

Alecu Russo str.11A1                 etajul 1          farmacie                        27 7616 23,51 

Alecu Russo str.11/1A                subsol cu geam    sectie de 
producere si 
cantine  

327 99648 25,39 

Alecu Russo str.11/1V2               parter            bufet                           39 13058 27,90 

Alecu Russo str.11/1B                etajul 5          centru medical                  162 65194 33,54 

Alecu Russo str.11G                  soclu             atelier de 
reparatie            

25 14764 49,21 

Alecu Russo str.11/1A                parter            magazin                         20 15252 63,55 

Alecu Russo str.11                   parter            cabinet de 
fitoterapie          

26 20791 66,64 

Kiev str.6/1A01                      parter            atelier de creatie              30 7951 22,09 

Kiev str.8/2                         subsol            Necesitati 
gospodaresti         

44 12459 23,60 

Moscova bd.16A                       subsol            depozit                         98 19901 16,92 

Moscova bd.16A                       parter,sub cu g   centru medical                  138 33832 20,43 

Moscova bd.16A                       demisol           centru de 
medicina estetica     

449 439722 81,61 

Dacia bd.52 B                        etajul 1          farmacie                        25 4173 13,91 

Dacia bd.26A                         subs,s.cu geam    sectie de 
productie             

88 22865 21,65 

Dacia bd.5/2A                        etajul 1          farmacie                        50 13350 22,25 

Dacia bd.52 A1                       etajul 1          farmacie                        22 5990 22,69 

Dacia bd.4A                          subsol            sectie de 
productie             

13 3586 22,99 

Dacia bd.5/2B                        et.3              cabinet medical                 16 4474 23,30 

Dacia bd.2A                          etajul 1          sediu                           59 16988 23,99 

Dacia bd.5/2B                        etajul 1          frizerie                        33 10887 27,49 

Dacia bd.24A                         subs,s.cu geam    Necesitati 
gospodaresti         

66 22750 28,72 

Dacia bd.26A                                           depozit                         59 24200 34,18 

Decebal bd.89A                       subsol            incaperi auxiliare              37 7582 17,08 

Decebal bd.59A                       subsol            oficiu                          329 83742 21,21 

Decebal bd.19                        etajul 1          Necesitati 
gospodaresti         

14 4140 24,64 

Bulgara str.1                        subsol cu geam    centrul                         62 5322 7,15 

Bulgara str.43A                      subsol cu geam    oficiu                          210 47452 18,83 

Bulgara str.43A2                     parter            sediu                           75 19159 21,29 

Bulgara str.48A                      demisol           incaperi auxiliare              43 11780 22,83 

Bulgara str.107B                                       depozit si spatii 
comerciale    

143 40949 23,86 

Bulgara str.9A                       subsol            necesitati 
gospodaresti         

55 20736 31,42 
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Bulgara str.10A                      parter            sediu                           43 41399 80,23 

A. Sciusev str.42a                   subsol cu geam    incaperi auxiliare              84 21850 21,68 

A. Sciusev str.55A                   subsol            depozit                         274 109274 33,23 

A. Sciusev str.715                   parter            atelier de creatie              34 23557 57,74 

Grigore Vieru bd.3                   subsol            sediu, depozit                  200 95061 39,61 

Bucuresti str.34B                    parter            sediu                           39 9553 20,41 

Bucuresti str.87A                    parter            sediu                           53 25348 39,86 

Bucuresti str.68                     et.3              oficiu                          69 36363 43,92 

Bucuresti str.68                     etajul 5          oficiu                          44 22977 43,52 

Bucuresti str.68A                    etajul 7          sectie de 
producere,depozit     

29 19277 55,39 

Bucuresti str.64B1                   parter            comert                          13 8788 56,33 

Bucuresti str.64A                    parter,antresol   magazin-salon                   30 22003 61,12 

Bucuresti str.68A                                      cafebar , oficiu                323 253865 65,50 

Bucuresti str.68                     parter            centru cosmetic                 171 144009 70,18 

Bucuresti str.64A                    subsol cu geam    magazin                         74 77572 87,36 

August 31 1989 str.63A               subsol cu geam    institutie 
medicala             

88 22450 21,26 

August 31 1989 str.537               etajul 1          garaj                           37 9540 21,49 

August 31 1989 str.63A               parter            farmacie                        86 22994 22,28 

August 31 1989 str.59A               subsol cu geam    necesitati 
gospodaresti         

27 9623 29,70 

August 31 1989 str.63A               parter            comercializarea 
artic.poligraf  

13 8851 56,74 

August 31 1989 str.63                parter            magazin                         32 24312 63,31 

August 31 1989 str.63A               parter            bufet                           32 31760 82,71 

Alexandru cel Bun str.96             soclu             minitipografie                  15 8220 45,67 

Alexandru cel Bun str.48A1           parter            dispecerat                      31 23633 63,53 

Alexandru cel Bun str.44-
46A        

 parter            sediu                           51 107734 176,04 

Columna str.180K                     etajul 1          garaj                           17 4495 22,03 

Columna str.173B1                    parter            garaj                           19 4992 21,89 

Columna str.12612                    parter            garaj                           16 4208 21,92 

Columna str.1061A                                      sediu,post de TV                480 279619 48,54 

Columna str.106/1A                                     sediu,post de TV                480 292723 50,82 

Columna str.47B                      parter            aparat de cafea                 1 938 78,17 

Columna str.106A                     subsol cu geam    depozit                         134 148686 92,47 

Cuza-Voda bd.18A                     subsol            necesitati de 
gospodarie        

77 7764 8,40 

Cuza-Voda bd.72A                     subsol cu geam                                    24 4068 14,13 

Cuza-Voda bd.17/5A                   subsol            spatii tehnice                  34 7899 19,36 

Cuza-Voda bd.34/1A                   subsol            Necesitati 
gospodaresti         

34 7969 19,53 

Cuza-Voda bd.36C,C1                  cladire separat   atelier de 
timplarie            

135 33359 20,59 

Cuza-Voda bd.242                     etajul 1          Necesitati 
gospodaresti         

2 575 23,96 

Cuza-Voda bd.15/1A                   etajul 9          Necesitati 
gospodaresti         

3 784 21,78 

Cuza-Voda bd.17/7A                   etajul 9          incaperi auxiliare              2 470 19,58 

Cuza-Voda bd.25/2A                   etajul 1          spatii tehnice                  30 9519 26,44 
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Cuza-Voda bd.36B                     etajul 1          com. rechizitelor 
scolare       

2 1510 62,92 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici12/2  

 subsol            Necesitati 
gospodaresti         

18 4159 19,25 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici12/2  

 subsol            Necesitati 
gospodaresti         

18 4159 19,25 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici103A  

 subsol            atel.de creatie                 117 33890 24,14 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici103A  

 subsol            atel.de creatie                 109 31770 24,29 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici17/1  

 subsol cu geam    Necesitati 
gospodaresti         

32 10465 27,25 

Doina si Ion Aldea-
Teodorovici15/1  

 subsol cu geam    Necesitati 
gospodaresti         

80 27046 28,17 

Hincesti soseaua 20                   subsol cu geam    spalatorie                      111 33816 25,39 

Hristo Botev  str.192                soclu             Necesitati 
gospodaresti         

19 5769 25,30 

Hincesti soseaua 20A                  subsol cu geam    atelier de 
croitorie            

163 102369 52,34 

Ion Creanga str.821                  subsol            sectie de 
productie             

246 22610 7,66 

Ion Creanga str.11lit9                                 garaj                           23 5602 20,30 

Ion Creanga str.47/2                 parter            sediu                           13 3283 21,04 

Ion Creanga str.6/3D 01              subsol            depozit                         16 4077 21,23 

Ion Creanga str.24A                  parter            farmacie                        18 4808 22,26 

Ion Creanga str.66A                  subsol            Necesitati 
gospodaresti         

92 28379 25,71 

Ion Creanga str.821                  subsol            depozit                         91 32832 30,07 

Maria Cebotari str.53                subsol cu geam    prepararea si 
realizarea bucat  

434 92688 17,80 

 

 
 
 
 


