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Eu privire la aprobarea
Studiului privind strategia
de parcare in municipiul Chigindu

com

o
)ect
.,
lncn

vd a Direcliei generale transport public qi c6i de
implementarea Proiectului ,,Chigindu-Proiect

prln
lui
Reconstruclie gi Dezvoltare, precum gi in

,,WSP LIK Limited" a produsului final in
pe termen lung de parcare in municipiul

art.I9 (4) din Legea nr.436-XVI din

ul
$
pr

r2.201r,
pentru
sultantul

2

locald", Consiliul municipal Chigindu DEC

L Se ia act de prezentarea

efectuatd de cdtre Consultantul ,,WSp UK Limited,,,

in cadrul sedin{ei din 18.09.2013, la

care au participat consilierii fracliunilor
Consiliului municipal Chigindu.
2' Se aprobd Studiul final gi principiile generale de implementare a Strategiei
pe
termen lung de parcare in municipiul Chigindu, elaborat in cadrul proiectului
,,Chiqindu - Proiect Sectorial Drumuri Urbane - elaborarea strategiei pe termen lung
(
de

parcare."

' A include serviciile de gestionare a parcdrilor controlate cu platd in mun.
Chigindu in lista serviciilor de interes public local, propuse pentru
parteneriat public
privat.
4' Se initriazd parteneriatul public privat in scopul implementarii Strategiei pe
termen lung de parcare cu plat6 in mun. Chiginiu.
5' Se aprobd obiectivele_ qi condiliile parteneriatului public privat pentru
serviciile de gestionare a parcdrilor controlate cu platd, pr."r-'gi cerinlele
generale
privind selectarea paftenerului privat. (Anexa nt.2).
6' Zona de parcare controlatd va fi cuprinsd la prima etapd in perimetrul
3

strdzilor Ismail, Alexandru cer Bun, A. pugkin, 'cor-orruuJilor,
Mitropolit
G' Bdnulescu-Bodoni, 3lAugust 1989, conform anexei-schemd (Anexa
nr. 1). Zona
de parcare controlatd cu platd, se va extinde ulterior pe terito;iul
intregului orag,

conform schitelor de proiect avizate de Inspectoratul general de polilie, Directia
generald transport public Ai cdi de comunicalie, gi aprobate de cdtre Direclia generald
arhitecturd, urbanism gi relalii funciare.
7. Din zona de parcare controlat5. cu platd., menlionatd in pct. 6 al prezentei
decizii, va face exceplie gi se va exclude Piala Marii Adundri Na(ionale.
8. Se aprobi componenfa Comisiei de selectare a partenerului privat in
urmdtoarea componenld:
Grozavu Nistor, viceprimar - pregedintele comisiei;
Ivagcenco Ghenadie, consilier municipal - secretar al comisiei;

mebrii comisiei:
Topald Iurie, consilier municipal;
Butucel Vitalie, gef adjunct, Direclia generalS transport public Ai cdi de
comunicalie;
Zavorotco Serghei, consilier municipal;
Bulat Veaceslav, consilier municipal;
r epr ezentant al Agenli ei Propri etdlii publi ce.
9. Prirndria municipiului Chigindu, in calitatea sa de partener public, va asigura
buna desfdgurare a procedurii de selectare a partenerului privat in corespundere cu
prevederile HotdrArii de Guvern nr. 476 din 4 iulie 2012 "Pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile standard gi condiliile generale de selectare a
partenerului privat".
10. Concursul de selectare a partenerului privat va fi desfdqurat pdnd pe data de
20.t2.20t4.
I 1. Primdria municipiului Chigindu, in calitatea sa de partener public, va
prezenla Consiliului municipal Chigindu proiectul contractului in forma negociatd
pentru aprobare.
12. Primdria municipiului Chigindu va semna contractul de parteneriat public
privat in fonna negociatd, dupd aprobarea lui.
13. Viceprimarul municipiului Chigindu dl Nistor Grozavu va asiguta controlul
indeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PRESEDINTE DE,

CONTRASEMN
SECRETAR AL

Anexa nr.

1

Hotare recomandate pentru Zona de Parcare ControlatS

;ill,.;,:,
:.1:...,

i:';;.

jr/t

:?:43

!
,:

SECRETAR AL C

ilO,u

Valeriu Didencu

r1r.2

:ia Consiliului municipal Chiginau

Ia
.a\da nr.
Lrr .vf u

OBIECTIVELE.
parteneriatului public privat pen

\,din,,4r" ,{o ,

2014

I CONDITIILE

parcare controlati cu plat5,
precum gi cerinfele generale privind selectarea partenerului privat
e de

Sec{iunea

1

OBIECTIVELE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
1. Obiectivele generale ale parteneriatului public privat pentru paraarea
controlatS. cu plati sint:
1) Organizarea gi gestionarea parcdrilor controlate cu platd pe teritoriul
municipiului Chiqindu. La prima etapd se vor implementa parcdri cu platd
in partea centrald desemnatd a oragului, cu extinderea lor ulterioarb in alte
sectoare ale oragului, conform schilelor de proiect aprobate de c6tre
Inspectoratul general de polilie, Directia generald transport public Ai cdi de

comunica{ie, gi aprobate de cdtre Direclia generald arhitecturd, urbanism gi
relalii funciare;
2) Crearea condiliilor de parcare regulamentard, a automobilelor pe
teritoriul municipiului Chiqindu;
3) Reglementarea traficului rutier gi majorarea siguranlei rutiere pe
drumuriie publice in conformitate cu Directivele qi Regulamentele
Europene;
4) Acumularea surselor suplimentare pentru intrelinerea strdzllor gi cdilor
de acces din cartierele locative, in urrna implementdrii parcdrilor controlate
cu platd din urbe;
5) Crearea unui sistem transparent de evidenf6 a surselor acumul ate la
' parcdrile controlate cu plat6 qi modul lor de utilizare;
6) Reducerea numirului accidentelor rutiere, protejarea vielii gi sdnatalii
cetSlenilor;
7) Proteclia mediului ambiant.
2. Implementarea parcdrilor controlate cu platd pe teritoriul municipiului se va
efectua din contul investi{iilor partenerului privat.
3. Realizarea contractului de parteneriat public privat se va efectua prin
intermediul contractului de antreprizl. pe un termen de 25 ani cu dreptul de
prolongare pe acelagi termen, in caz cd, nu vor fi obieclii din partea partenerului
public.
Secfiunea a 2-a

CERINTELE GENERALE PRIVIND SELECTAREA PARTENERULUI
PRIVAT
4. Procedura de selectare a partenerului privat va fi efectuatd prin concurs de
selectare a partenerului privat gi in conformitate cu Regulamentul privind

procedurile standard gi condiliile generale de selectare a parteneruiui privat,
aprobat prin Hot[rArea de Guvern nr.476 din 4 iulie 2012.
5. Ofertanlii vor concura pe criterii de evaluare stabilite de cdtre Comisia de
s e I ectare a partenerului privat, av6nd la bazd, principiul co st- efi cienfd.
6. Ofertanlii vor prezenta in oferta financiard o redeven{d partenerului public
nu mai pulin de 5o/o din surna incasdrilor.
7. Prelul mediu pentru serviciile de parcare nu va fi mai mare de 10 lei cu
dreptul majordrii anuale propo(ional nivelului inflaliei in Republica Moldova.
8. La prima etapd ofertantul cdqtigdtor va crea un numdr d'e parcdri avdnd nu
rnai pu{in de 2500 locuri, cu extinderea ulterioard pe teritoriul intregului orag, unde
va crea un anumit numdr de parcdri cu cel pu{in 25000 locuri.
9. Ofertantul urmeazd, sd, corespundd urmdtoarelor criterii minime:
- sd dispund de un expert care are o experienld de exploatare a unui sistem de
parcare auto cu pIatd, nu mai micd de 5 ani;

-

sd dispuni de un sistem informalional de deservire a clien{ilor gi de
gestionare a incasirilor amenzilor pentru incdlcarea regulilor de parcare, care are
capacitatea de a asigura un minim de 6 milioane de tranzaclii pe an legate de
perceperea pl[1ilor pentru parcarea auto;

- s[ asigure posibilitatea achitdrii pldlii pentru parcare prin intermediul

telefonului mobil;
- sa aibd o cifrd de afaceri de cel pulin 100 de milioane de lei in ultimii 2 ant
de activitate in domeniul de parcdri;
- sd dispund de un sistem de platd prin intermediul telefonului mobil;
- sd dispund de experienld de operare a serviciilor de parcare auto cu platd
prin intermediul telefoniei mobile;
- sd dispund de certificate de calitate ISO 9001 :2009 9i ISO/IEC 27001:2006;
- sd nu aibd restantdfa\d de bugetul de stat gi cel local.
10. Ofertantul poate fi persoana juridicd de drept privat, persoand fizic[ sau
asocia{ie a acestora.
11. In cazu.l in care ofertantul cAgtigdtor sau membrul lider al consorliului
cdgtigator nu este rezident al Republicii Moldova, acesta trebuie si dispuni sau sd

infiinleze

o

societate comelciald pentru implementarea parteneriatului public
privat, inregistratd in Republica Moldova, in modul stabilit de legislalia in vigoare.
Secfiunea a 3-a

CONDITIILE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
12. Condiliile de bazd, ale parteneriatului public privat constau in acordarea
dreptului de a presta servicii privind organizarea gi gestionarea pdrc[rilor
controlate cu platd in municipiul Chigindu partenerului privat.
13. Parcdrile auto vor fi organizate pe terenurile publice gi private ale
rnunicipiului Chigindu, inclusiv in limita liniilor rogii ale strdzrlor, pe sectoarele
carosabilului drumului s-au a strdzilor din localitate, in conformitate cu normele
stabilite.
14. Intrarea pe teritoriul parcdrii gi iegirea se va efectua in conformitate cu
prevederile Regulamentului circulaliei rutiere.

15. Stalionarea autovehiculelor pe teritoriul parc[rilor auto controlate cu platd
se va efectua frrd incheierea contractului de pistrare a autovehiculului qi fdrd
prestarea serviciilor de pdstrare.
16. Ofertantul cdgtigdtor, care va efectua operarea parcdri auto, nu va purta
rdspunderea pentru autovehiculele parcate pe teritoriul parcdri auto.
17. Proiectul de parteneriat public privat va fi finanlat integral de cdtre
partenerul privat gi nu va necesita alocarea de resurse financiare din bugetul local.
18. Rarnbursarea investiliilor se va efectua din contul incasdrilor oblinute de
partenerul privat in procesul de prestare a serviciilor parcarii auto controlate cu
platd, amenzilor gi din alte surse de venituri.
19. Parteneriatul public privat va funcliona in baza contractului de arfreprizd

incheiat intre Primdria municipiului Chigindu,

in calitate de antreprenor, gi

fertantul cdgtigdtor.
20. Principalele clauze ale contractului de par[eneriat public privat se vor
referi la urmStoarele:
o

1) datele despre p54i1e contractante;
2) drepturile gi obligaliile p6(ilor;

3) desbrierea (caracteristica tehnico-economicd) a obiectului parteneriatului
public privat;
4) termenul contractului gi etapele de realizare a parteneriatului public privat,
volumul investiliilor partenerului privat;
5) termenul de implementare a obiectului parteneriatului public privat;
6) reguli privind modul de folosire a terenului aflat in proprietatea
partenerului public;
7) date despre serviciile care urmeaz6" a fi prestate
8) mdrimea plalii pentru uttlizarea obiectului parteneriatului public privat,
forma, termenul gi procedura de achitare;
9) clauze privind repartizarea riscurilor;
l0) modalitatea gi procedura de restituire a obiectului parteneriatului public
privat la momentul expirbrii termenului parteneriatului public privat;
11) clauza de reparareldespdgubire a prejudiciilor, rdspunderea pentru
neexecutarea obligaliilor in cazul rezoluliunii, rezilierii gi/sau revocdrii
contractului.
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