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 mun. Chişinău  

Privind extinderea autorizării lucrărilor 

de proiectare şi construcţie de către AŞM 

a unui complex de locuit  

 

 În scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai ale colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei 

şi inovării şi ţinînd cont de prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.419 din 18 

iunie 2012 privind Lista bunurilor proprietate a statului de interes naţional propuse parteneriatului 

public-privat, inclusiv a obiectivelor  acestora  şi a partenerilor publici desemnaţi  (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.126-129, art. 457), cu modificările şi completările 

ulterioare,  şi a Asambleei AŞM  nr. XIV/12 din 05 aprilie 2012 privind autorizarea lucrărilor de 

proiectare şi construcţie de către AŞM a unui bloc locativ şi a unui complex de locuit, Asambleea 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei  H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Se autorizează extinderea proiectării şi construcţiei de către AŞM a unui complex de 

locuit cu mai multe nivele, inclusiv obiective de menire social-culturală, pe terenurile de pămînt 

ale AŞM din mun. Chişinău: 

 - str. Sprîncenoaia, 1 cu nr. cadastral 0100212312, cu suprafaţa de 1,0286 ha, cu demolarea 

construcţiilor de pe terenul de pămînt în cauză, cu numerele cadastrale 0100212312.11, 

0100212312.13, 0100212312.14, 0100212312.15, 0100212312.16, 0100212312.20 şi înstrăinarea 

terenului de pămînt după darea în exploatare  a complexului de locuit; 

 - str. Sprîncenoaia, 5 cu nr. cadastral 0100212311, cu suprafaţa de 0,7645 ha, cu demolarea 

construcţiilor de pe terenul de pămînt în cauză, cu numerele cadastrale 0100212311.05, 

0100212311.06, 0100212311.07, 0100212311.10, 0100212311.11, 0100212311.12, 

0100212311.13 şi înstrăinarea terenului de pămînt după darea în exploatare  a complexului de 

locuit. 

 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îi revine dlui Mihai Vieru, vicepreşedinte 

al AŞM. 

 

 

Preşedinte, 

Academician                                                                Gheorghe DUCA 

 

Secretar ştiinţific general, 

Membru corespondent      Ion GUCEAC     


