
CONTRACTUL Nr. Trandafirilor 13/nr. de apartament

cu privire la investirea capitalului in

construcfie qi ob(inerea dreptului de proprietate

201 8 mun. ChiEindu

Societatea cu Rdspundere Limitata "URBANCONSTRUCT-TT", inregistratd la Camera

inregistrarii de Stat cu numdrul de identificare de stat - codul fiscal nr.1010600033952 din

29.0g.2010, cu sediul R. Moldova, mun. Chigindu, gos. Muncegti nr.280i2, denumitd in continuare

..EXECUTOR", in persoana Administratorului TALPA TUDOR, ndscut la 06.01 .l97l,IDNP

0ggl4l78g7l21, titularul buletinului de identitate nr. B 88003720, eliberat ae iS "Cris"

"Registru" la2l.Ol.2016, inregistrat pe adresa R. Moldova, mun. Chiqin6u, str. Valeriu Cupcea

87, care aclioneazd in temeiul: Actului de Constituire, Extrasului din Registrul de stat al

persoanelorjuridice nr. 5617 din 05.04.201 8.

qi

ndscut la data de IDNP , titularul

buletinului de identitate nr. eliberat de la data de 

-, 

inregistrat

pe adresa R. Moldova, mun. , denumit in continuare "BENEFICIAR",

au incheiat prezentul contract privind urm[toarele:

I. GARANTII JURIDICE ALE PARTILOR

l.l. Executorul garanteazd Beneficiarului cd capacitatea juridicd a

,,URBANCONSTRUCT-TT" S.R.L., ca persoand juridic6 este confirmat[ de certificatul de

inregistrare: seria MD, nr.0105583 din29.09.2010, IDNO 1010600033952si Extrasul din Registrul

de stat al persoanelor juridice nr.56l 7 din 05'04'201 8.

,,URBANCONSTRUCT-TT' S.R.L., este executorul lucririlor de construc(ie a blocului locativ

cu numirul cadastral 0100105.012.04 din str. Trandafirilor l3/2, mun. Chiqiniu, in conformitate

cu documentatia de proiect Nr.044, elaborat de ,,Altamira" S.R.L. in baza Autorizatiei de construire

nr.l24-Cllg din 21.03,2018 - eliberat de Primaria mun. ChiEinau, qi este proprietarul terenului

aferent construc{iei, numdrul cadastral 0100105.012, conform Contractului de vinzare-cumpdrare nr.

2204 din 12.07.2017, autentificat de c6tre notarul public Berghii Evghenii, cu sediul in mun. Chiqindu,

str. AI. pugkin nr.24, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul bunurilor imobile cu nr. de inregistrare

0100/18144775 din 12.04.2018 - eliberat Institulia Public6 "Agenfia Servicii Publice", Serviciul

cadastral teritorial "CHl$INAU".

1.2. Beneficiarul garanteazd Executorului cd pini la incheierea contractului a primit toatl

informalia necesari, complet6, autenticd gi satisftcdtoare, inclusiv, dar nelimitindu-se la:



. obligaliile Ei drepturile sale confirmate in contract;

o bunul imobil 9i cota-parte a Beneficiarului;

o rlorlentul aparitiei dreptului de proprietate a Beneficiarului asupra bunului imobil;

o obliga(iile Beneficiarului Ia formarea Asociiliei de Coproprietari in Condominiu;

Toate prevederile prezentului Contract sunt tdlmdcite Beneficiarului 9i de cdtre el insuqite

definitiv, la care preten{ii nu sunt.

1.3. p64ile garanteazdunei alteia confidenlialitatea informatiei prezentului contract'

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Executorul igi asum6 obligalia s6 construiascd din contul investitiilor'Beneficiarului pi s[

transmita in proprietate un apartament cu 

- 
t-J camere, cu suprafata totald de m2, nr. 

-,
etajul , conform Extrasului din Registrul bunurilor imobile cu nr. de inregistrare

0100/lg/44771 din 25.04.201g, eliberat de Institulia Public[ "Agen{ia Servicii Publice", Serviciul

cadastral teritorial "CHI$INAU, nr. cadastral 0100105.012.04.- conform planului general al

proiectului din str. Trandafirilor, nr. l3l2 din mun. chiqinlu, iar Beneficiarul se obligd sd achite

construirea apartamentului conform Anexei nr.2, Ei sd receptioneze apartamentul'

Apartamentului sus menfionat ii revine 

-"h 
in condominiu ce constd terenului aferent

construcfiei, qi spaliilor comune din construc{ie'

2.2. Suprafata total[ a apartamentului, inclusiv balcoane, terase sau lojii, cltre achitare constituie

_ m2.Calculul costului balcoanelor se efectueazdcu coeficientul 1,0 la balcoanele inchise 9i 0,3

deschise, calculul costului teraselor sau lojiilor se efectueazd cu coeficientul 1,0 inchise qi 0,5 deschise'

3. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

3.1. SA achite Executorului plata pentru construirea imobilului conform Anexei nr' 2'

Achitarea se efectuea zd in Lei moldovenegti conform cursului stabilit de Banca Na{ionala a

Republicii Moldovala la ziua achitarii. Forma achitarii - prin transfer.

pentru neachitarea pl6(ilor in termenii stabili{i de Anexa nr.2 aprezentului contract Beneficiarul

achita o penalitate in marime de 0,0570 din marimea pl6lilor pentru fiecare zi depaqita de termen'

Dac6 in rezultatul efectudrii masurdrilor de cdtre Institulia Publicd "Agen{ia Servicii Publice",

Serviciul cadastral teritorial "CHI$INAU'', o suprafelei imobilului, s-a stabilit o majorare a suprafe{ei,

fa{d de suprafafa stabiliE in Anexa nr.l, Beneficiarul achitd diferenla dintre suprafa(a de facto 9i cea

inilial6 bazindu-se pe prelul unui metru patrat 1m2), stabilit in contract. Diferenfa se achitd la data

achitarii ultimei rate, stabilite de Anexanr.2 a prezentului contract'

Dac6 in rezultatul efectuirii masurlrilor suprafelei imobilului, suprafata de facto este mai micd

decit suprafa{a stabilit[, costul imobilului nu se recalculeazd,in urmdtoarele cazuri:

a). Diferenfa este cauzatd de efectuarea lucr[rilor in baza design-proiectului Beneficiarului,

sau



b).Diferen}aconstituienumaimultdel%dinsuprafa{[,stabilitainAnexanr.la
prezentului contract. in cazul cind suprafala de facto este mai mic[ decit suprafafa ini{iald cu mai mult

de lYoExecutorul restituie Beneficiarului costul diferenlei, ce depSgeqte I % din suprafata imobilului '

3.2. 56 primeasc[ imobilul in ordinea prevdztitdde p'p' 7 '1-7 '6' ale prezentului contract'

Lucrdrile de finisare trebuie efectuate in conformitate cu legislalia Republicii Moldova' in cazul

cind lucrarile de finisare au fost efectuate cu inc6lcarea legislaliei Republicii Moldova sau a

proiectului, Beneficiarul este obligat din contul sdu s[ inlflture aceste inc[lcfiri'

3.3. Din momentul semnlrii Actului de primire-predare a imobilului pentru finisare'

Beneficiarul devine responsabil de imobil qi are obliga(ia de achitare a serviciilor comunale,

energiei electric5 qi a gazelor naturale conform facturilor inaintate de Exedutor'

3.4. Sr inregistreze dreptul de proprietate asupra imobilului la Institu{ia Publicr

,,Agenfia Servicii Publice", Serviciul cadastral teritorial'CHI$INAU" in termen de l4 zile din

data semnlrii actului de primire-predare a imobilului in proprietate'

3.S. SI devini membru al Asocia(iei de Coproprietari in Condominiu, conform Legii

condominiului in fondul locativ in ( nr. gl3-xIV din 30.03.2000) dup[ inregistrarea la Institu{ia

publici ,,Agen{ia Servicii publice", Serviciul cadastral teritorial "CHI$INAU" a dreptului de

proprietate asuPra imobilului'

Timp de 7 zile de la inregistrarea dreptului de proprietate la Institulia Publici "Agen(ia

Servicii publice,,, Serviciul cadastral teritorial "CHI$INAU'I, Beneficiarul este obligat sI

prezinte extrasur din registrur bunurilor imobiliare qi copia acturui de primire-predare cu

qtampila de la Institu{ia publici "Agen(ia Servicii Publice", Serviciul cadastral teritorial

"CHI$INAU", pentru formarea Asociafiei de Coproprietari in Condominiu'

3.6. 56 comunice Executorului despre schimbarea adresei poqtale, num[rului de telefon'

4, OBLIGATIILE EXECUTORULUI

4.1. 36 foloseascd mijloacele financiare achitate de cdtre Beneficiar dupd destinatie'

4,2. Sd nu divulge informa{iile confidentiale, oblinute in cadrul executirii prezentului contract'

nici unei alte p64i in cazul in care Beneficiarul nu aproba o astfel de dezvaluire'

4.3. 56 prezinte la cerinla Beneficiarul toatd informatia qi documenta[ia necesard despre mersul

constructiei.

4.4. Sd solicite la Institulia publica "Agen{ia Servicii Publice", Serviciul cadastral teritorial

"C H I $ INAU" mdsuriri le suprafe{ei i mobi lului'

4.5. 56 transmitd Beneficiarului, dupd darea in exploatare a casei Ei dup6 achitarea totala a

costului imobilului, documentele care asigurd inregistrarea dreptului de proprietate asupra imobilului'

4.6. Executorul poarta raspunderea pentru calitatea construcliei qi respectarea cerin{elor

Normelor 5i Regulilor in construc{ie ale Republicii Moldova.



4.7. Executorul garanteazdcd, la data recep{iei, lucrarea executatd are calitalile stipulate in

contract, calitatea materialelor corespunde cu calitatea prev6zut6 in documentalia de executare,

corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform -condiliilor normale de folosire sau a celor

explicite in contract.

4.g. Executorul transmite imobilul in proprietate Beneficiarului fdr6 vicii de naturd juridicd'

4.9. Executorul se obliga sd transmita apartamentul Beneficiarului in posesie qi folosintd

conform actul de primire-predare in decembrie anul 2020, cu condilia respectdrii de cdtre Beneficiar a

graficului de finantare.

4.10. Executorul se obligd s6 execute darea in exploatare a blocului in trimestrul IV al anului

2020.

Executorul transmite apartamentul Beneficiarului cu urmStorul nivel de pregStire:

- tencuirea cu gips a peretilor interiori cu exceplia tavanelor, perefilor qi tavanelor din interiorul

baii, veceului;

- izolarea acusticd Ei termic6, qapi cu ciment a podelei;

- ferestre - termopan cu profil de plastic ai pervazuri ,,Salamander Streamline (Germania) 3

sticle, 5 camere";

- sistem de inc6lzir e aJ gaz qi aprovizionare cu apd caldd - individual pentru fiecare apartament

cu microcentrala cu turaj fortat;

- primul ciclu a re{elelor interne de alimentare cu apd gi canalizarea din levi de polihlorvenil;

- lucr[rile de montare a retelei interne de gazificare;

- contoare - de gaz;ap6; energie electricd;

- primul ciclu de lucrdri electrotehnice

- primul ciclu de lucr6ri TV qi telefonizare;

- uEi blindate de otel la intrare in apartament;

- uqi la intrarea in bloc cu montarea interfon;

- inchiderea balcoanelor (posibile dupl proiect);

4.11. In caz cdExecutorul nu-qi indeplineqte obligaliunea de transmiterea bunului imobil in

proprietate in termenii stabiliti Ei anume 29.12.2020 este penalizat cu o,olo/o din suma contractului

pentru fiecare zi de intirziere.

4.12. Executorul indeplinegte lucrdri de finisare in scdri, intrdri 9i falade, de amenajare Ei

salubrizare a teritoriului in corespundere cu proiectul.

5. DREPTURILE BENEFICIARULUI

S5 primeasca informatii cu privire la mersul construc{iei.



5.2. 56 introduc6 modificari in planul imobilului, cu acordul Executorului' sau s6 prezinte

propriul design-proiect al imobilului, sub propriul risc'

in acest caz Beneficiarul achitd toate cheltuielile suplimentare ce tin de efectuarea lucrdrilor

conform propriului dizain-proiect, la data achitarii ultifirei etape, stabilita in Anexa nr'2'

6. DREPTURILE EXECUTORULUI

6'l.Executorulesteindrept,decomunacordcuBeneficiarul,s[modificedocumentelede

proiect.

6,2. Executorul este in drept, fbr6 acordul Beneficiarului, s6 modifice documentele de proiect,

termenii de efectuare a lucrarilor, dac6 necesitatea acestor modificdri este dictatd de cerinlele organelor

de control sau situalii ce nu depind de vointa p[4ilor. in cazul dat Executorul este obligat s6 comunice

Beneficiarului, prin scrisoare recomandata, despre toate modificarile qi consecin{ele acestora'

6,3. Executorul este in drept s6 refiizede a introduce modificlri in proiectul imobilului sau s6

resping6 design-proiectul Beneficiarului dac6 acestea contravin Normelor gi Regulilor in constructie

ale Republicii Moldova sau pot impiedica executarea lucrarilor in termen'

7. ORDINEA DE PRIMIRE.PREDARE A LUCRARILOR

7.1. Transmiterea imobilului se efectueazdinbazaactelor de primire-predare'

7.2. Dupa finalizarea lucrarilor de construclii qi achitarea totald de crtre Beneficiar a prelului

imobilului Executorul, prin scrisoare recomandata, anun!6 Beneficiarul despre data de primire-predare

a imobilului Pentru finisare.

7.3. Dup[ darea in exploatare a casei in conformitate cu "Regulamentul 
de receptie a

constructiilor gi instala{iilor aferente", aprobat prin Hot[rirea Guvernului Republicii Moldova nr' 285

din23mai 1996, Executorul, prin scrisoare recom andatd,anunfd Beneficiarul despre data de primire -

predare a imobilului in proprietate'

7.4. Beneficiarul, cu participarea Executorului, primeqte rezultatul lucrdrilor qi in decurs de l0

zile calendaristice din data primirii actului de primire-predare a lucr[rilor este obligat si trimitd

Executorului actul de primire-predare semnat de el insuqi sau refuzul motivat de primire a lucrdrilor cu

referin{e la obieclii concrete'

7.5. in cazul refuzului motivat a Beneficiarului, pa4ile intocmesc un act bilateral cu lista

lucr.rilor necesare de a fi indeplinite, ordinea, condiliile qi termenii inl6turdrii neajunsurilor 9i

devierilor depistate. Aceste lucr6ri, necesitatea efectudrii cdrora a apdrut pe vina Executorului' se

efectueaza din contul Executorului frrd o platd suplimentard din partea Beneficiarului'

7.6. in cazul inc6lc6rii de c6tre Beneficiar a termenului de primire a imobilului, Executorul igi

asum6 responsabilitatea de a socoti transmis imobilul Beneficiarului la data stabilita in scrisoare



recomandat6, socotindu-se primirea de c6tre Beneficiar a responsabilitatii totale asupra imobilului,

precum Ei aparilia obligaliei sale de achitare a serviciilor comunale, energie electrica qi gaze naturale'

8. GARANTII

g.l. Executorul garanteazd cd, la data recepfiei, lucrarea executat[ are calitdlile stipulate in

contract, calitatea materialelor corespunde cu calitatea prev6zut6 in documenta{ia de executare,

corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectat[ de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condiliilor normale de folosire'

g.2. Termenul de garanJie pentru lucrdrile efectuate este de 12 luni din data ddrii casei in

exploatare. Reclama(iile privind viciile ascunse, care nu au fost depistate la momentul semndrii actului

de primire-predare, se prezintd Executorului in cadrul termenului de garanlie'

g.3. in cazul dezacordului p6(ilor asupra calitalii lucrdrilor de constructie executate,

Beneficiarul este in drept de a solicita efectuarea expertizei'

8.4. Executorul garan teaza ca imobilul nu este supus unui litigiu, nu este gajat sau vindut' unei alte

persoane, fapt confirmat prin Extras din Registrul bunurilor imobile cu nr. de inregistrare

0100/l g144775 din 12.04.201g pentru teren si 0100/18/44771 din 25.04.2018 pentru apartament -

eliberat de Institulia publica "Agenlia Servicii Publice", Serviciul cadastral teritorial "CHI$INAU"'

g. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Litigiile ap[rute pe marginea prezentului contract se solutioneazdpe cale amiabilS, iar in

cazul imposibilitatii de rezolvare pe cale amiabila, litigiile se solulioneazdde cdtre instanla de judecatd

competent6.

CESIONAREA $I REZILIEREA CONTRACTULUI10.

l0.l Contractul poate fi reziliat la acordul p[(ilor'

10.2 Contractul poate fi reziliat in mod unilateral, la ini[iativa Executorului, in cazul

nerespect6rii de c6tre Beneficiar a obligatiilor contractuale sau a termenilor de achitare 9i dep[qirii

acestor termeni mai mult de 3 luni.

in acest caz Executorul restituie Beneficiarului toate sumele incasate, in termen de 120 zile din

data incheierii cu un alt investitor a contractului cu privire la investirea capitalului in construc{ia

imobilului, indicat in p.2.1. al prezentului contract, cu relinerea urmdtoarelor pl61i:

a). Penalitatea calculata conform p. 3.1 . a prezentului contract;

b). Cheltuielile aferente lucririlor efectuate de cdtre Executor in baza dizain-proiectului

Beneficiarului.

10.3 Contractul poate fireziliatin mod unilateral la iniliativa Beneficiarului'

in acest caz Executorul restituie Beneficiarului toate sumele incasate, in termen de 120 zile din

data incheierii cu un alt investitor a contractului cu privire la investirea capitalului in construc{ia



imobilului, indicat in p.2.1. al prezentului contract, cu re{inerea urmdtoarelor pldli:

a)'oamenddinmSrimedeSohdincostulimobilului;

b). Cheltuielile aferente lucrarilor efectuate de cdtre Executor in baza dizain-proiectului

Beneficiarului.

10.4. Beneficiarul, cu acordul Executorului, poate sd cesioneze drepturile sale unei persoane

te(e.

in caz de cesionare a drepturilor qi obligaliilor sale, Beneficiarul

Executorului cu o cerere de reperfec tare a contractului cu o persoana tert6

Succesoraletuturordrepturilorgiobliga{iilorBeneficiarului.

(cedent) se adreseazS

(cesionar), care devine

11. FORTA MAJORA

ll.1 pa*ile sunt eliberate de raspundere pentru neexecutarea pa(ial6 sau totala a obligaliilor

contractuale in cazul unei forfe majore care a aparut din momentul intrdrii in vigoare a prezentului

contractului.

11.2. Prin.'forta majo16" se inteleg evenimentele imprevizibile.care sint provocate de

fenomene are naturii: cutremure de pdmint, aluneclri de terenuri, incendii' secetd, vinturi puternice'

ploi torenliale, inundatii, geruri, inzdpeziri $.a. sau circumstante sociale: revolulii' st6ri beligerante'

blocade, greve, interdiclia la nivel statal a importului sau exportului, epidemii g.a'm.d' Lista acestor

fenomene gi circumstan{e nu poate fi exhaustivd'

Stabilirea evenimentelor ca fo(6 majord este determinata de 3 criterii:

a) evenimentele sint exceptionale;

b) evenimentele sint imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea

contractului;

c)evenimentelesintobiectivdenepreintimpinatgiinvincibile.

ll.3.Existenfafo4eimajoreoconfirmdCertificatulemisdecstreCameradeCome(9i

Industrie a RePublicii Moldova

Certificatultrebuies6confindinformalianecesari,carearpermitep64ilors6determine

caracterur fenomenelor sau circumstanlelor apdrute qi legdtura lor cavzald cu imposibilitatea

indepliniriipa(ialeorideplineaobligaliilorcontractuale.

I 1.4. Una din p6(i este obligatd sr informeze cealaltd parte a prezentului contract despre faptul

apariliei circumstantelor neprevdzute'

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul contract intr6 in vigoare din momentul semnarii lui

executarea de cdtre pdrti a obligafiilor contractuale'

12,2DupaSemnareaprezentuluicontract,toateinfelegerileanterioare

gi este valabil Pind la

intre p6(i, verbale sau



in scris, devin nule.

12.3. prezentul contract este intocmit in patru exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte,

un exemprar pentru Institulia public6 "Agenlia Servicii publice", Serviciul cadastral teritorial

"CHI$INAU gi un exemplar pentru Notar' r

12.4. parte integrd a prezentului contract sunt Anexa nr.l privind planul general 9i proiectul

imobilului, precum Ei Anexa nr.2, semnate de Executor 9i Beneficiar'

12.5. Toate modific[rile gi completarile prezentului contract au fo(d juridicd dacd sunt in scris

gi semnate de ambele Pd(i.

12.6. Cheltuielile de autentificare gi inregistrare a prezentului contract vor fi suportate de

Beneficiar.

12.7. prezentul contract urmeazd a fi inscris in Registrul bunurilor imobile. La acordul p6(ilor'

Beneficiarul va prezenta contractul la Institulia PublicS "Agen{ia Servicii Publice", Serviciul cadastral

teritorial 
,,6HI$INAU, in termen de 1 5 zilecalendaristice din data autentificdrii notariale a acestuia'

13. RECHIZITELE PARTILOR

EXECUTOIT

"URBANCONSTRUCT -TT'' SRL

BENEFICIAR

cod fiscal 1 01060003 3952 I TVA 0306860 nascut la data de

mun. Chiqin6u, str. Munceqti 28012

tel/fax (37 322) 63 -28-22

IDNP , titularul buletinului

de identitate nr. ----_- eliberat de 

-
,,Moldova-Agroindbank" SA fil' Nr'25 chigin6u la data de ------' inregistrat pe adresa

AGRNMD2X472

IBAN: MD70AG0000000225 1 I 78 I 341

/T. Talpn/

Nume Prenume

rl



Anexa nr.l la Contract nr. Trandafiritor 13/331 cu privire la investirea

capitalului in construclie qi oblinerea drepJului de proprietate din 28 iunie an.2018

mun.Chfiinlu

Plan: up. 331, Etaiul 7, str. ', nr.I3/2, ntun.
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ANEXA Nr.2

la contractul cu privire la investirea capitalului privat in
construc(ie

Nr. Trandafirilor 13/ nr' de apartament din "-"-2018

in conformitate cu prevederile contractului, pd4ile au stabilit, c6 costul total al apartamentului, indicat

inp.21. al prezentului contract, constituie Euro - Centi C--- euro 
- 

centi)'
' l. Prelul a I (unui) m2 constituie 

-Eu-ro 
- 

Cen{i'

2. preiul unui metiu p[trat 1m21 ae sr.rprafat6 nu poate fi modificat.

3. Achitarea se efectueaza confo;;;"fi.;lui, in Lei moldovenegti conform cursului stabilit de

Banca NalionalS a Republicii Moldova la ziua achitarii.

4. Forma achitArii - in numerar sau transfer pe contul bancar al executorului'

5. Prezenta Anexd este parte componentd a contractului'

EXECUTOR BENEFICIAR

/T. Talp[/

Suma contractual6
in Euro

Data contractualA


