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Proiect
domnului Igor Gordaș
mun. Bălți
str. Bulgară,148, ap.2
Stimate Igor Gordaș!
În conformitate cu art. 12, 14 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994,
petiția Dumneavoastră, înregistrată cu nr. G-1094/23 din 06.06.2018, referitor la necesitatea
efectuării lucrărilor de reparație a pavajului pietonal în apropierea cafenelei din str. Bulgară 72,
unde s-a produs în anul 2016 demontarea aproximativ a 20 metri liniari de trotuar asfaltic pînă la
stratul de sol și, care pînă în prezent se află într-o stare extrem de nesatisfăcătoare, a fost
examinată la şedinţa _____ al Consiliului municipal Bălţi din ,,____”___________2018.
În urma examinării petiției dumneavoastră, Vă atragem atenția la faptul, că lucrările de
reparație și de întreținere a străzilor și podurilor municipale, se efectuează în conformitate cu
aprobarea dispoziției primarului și anume, întocmirea planului de reparație pentru anul curent.
Lucrarile de reconstrucție a pavajului pietonal din str. Bulgară, a fost inițiată de către
Primăria mun. Bălți în anul 2016. Din start, s-a propus înlocuirea stratului asfaltic a acestui
trotuar cu dală din ciment, la calitate identică cu cea instalată în str. Ștefan cel Mare. Aceste
lucrări se planificau să se îndeplinească pe contul fondului bugetar local, destinate pentru
efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere. În luna iulie anul 2016, ÎM „DR și CD Bălți“, au
îndeplinit lucrările de demontaj, în sumă de 23278,96 lei.
Prin precizarea planului de lucru pentru trimestrul al III-lea al anului 2016, a devenit clar
faptul, că resursele financiare din sursa de finanțare nu mai este suficientă pentru a finaliza
lucrările pe întreaga lungime a trotuarului și, după actualizarea bugetului pentru semestrul I al
anului 2016, a fost clar momentul, că obiectul în ansamblu rămâne pentru anul viitor.
Astfel, până în prezent (în decurs de doi ani), pavajul pietonal din str. Bulgară 72, a rămas
fără înveliș asfaltic.
În planurile aprobate pentru anul 2018, acest obiect nu a fost inclus în lista adreselor
pentru efectuarea lucrările de reparație și întreținere a străzilor municipale, astfel va rămâne în
lista obiectelor care urmează a fi incluse în planul de lucru pentru anul 2019, sau va fi îndeplinite
pe contul fondurilor suplimentare, care eventual vor parveni din fondul republican de întreținere
și reparație a drumurilor, privind rezultatele executării bugetului țării pentru prima jumătate
a anului 2018.
Întrebarea privind reluarea lucrărilor de reparație pe pavajul pietonal din str.Bulgară 72,
rămâne monitorizarea permanentă a Primăriei mun. Bălți.
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