
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

Proiect 

 

 

 

Cu privire la măsurile de îmbunătăţire 

a aspectului arhitectural al municipiului Bălţi 

 

În temeiul prevederilor art.14 alin. (1) al Legii Republicii Moldova privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 5 al Legii privind activitatea arhitecturală nr. 

1350-XIV din 02.11.2000, punctul 26 e) al Regulamentului-cadru privind activitatea organelor 

locale de arhitectură şi urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 499 

din 30.05.2000, în scopul îmbunătăţirii aspectului arhitectural şi amenajării minicipiului, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se stabileşte ordinea, conform căreia din data intrării în vigoare a prezentei decizii, 

primăria municipiului Bălţi va solicita investitorilor prin certificatul de urbanism 

organizarea şi desfăşurarea concursurilor urbanistice şi arhitecturale în vederea adoptării 

soluţiilor optime privind problemele din domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării 

teritoriului. 

2. Concursurile arhitecturale şi urbanistice se vor desfaşura în mod obligatoriu în cazurile de: 

a) amplasare şi proiectare a obiectelor de importanţă naţională, municipală, precum şi a 

obiectelor situate în zonele adiacente drumurilor naţionale și autostrăzilor de 

importanţă municipală, 

b) reconstrucţie, restabilire, modernizare, reutilare sau efectuare a altor lucrări, care 

presupun modificarea soluţiei spaţial-volumetrice a monumentelor de arhitectură, 

istorie şi cultură de importanţă naţională şi locală. 

3. Se interzice recepţia construcţiilor edificate în baza proiectelor aprobate de către consiliul 

arhitectural urbanistic al municipiului fară avizul consiliului dat. Cerinţa dată urmează a fi 

scrisă în deciziile consiliului ahitectural-urbanistic şi autorizaţiile de construire respective. 

4. Se stabilește termenul valabilităţii deciziilor consiliului arhitectural-urbanistic pînă la 3 ani 

din data adoptării, dacă lucrările de construire nu au început. Tereanul se va fixa în decizie. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor de specialitate 

pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărire municipală, administrarea 

bunurilor şi protecţia mediului, pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinaeă a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 





















 
 


