
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la asigurarea respectării disciplinii 

urbanistice în perioada corectării Planului 

Urbanistic General al municipiului Bălţi 

 

In temeiul prevederilor art. 14 (2) f) şi o) al Legii Republicii Moldova privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.37 al Legii nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind 

principiile urbanismului şi amenajării teritoriului şi art. 4 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu 

privire la autorizaţia executării lucrărilor de construcţii, luînd în consideraţie faptul că 

actualmente se află în proces de corectare Proiectul Zonal al cartierului central al municipiului, 

iar Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări ”URBANPROIECT” a demarat lucrările dc 

corectare a Planului Urbanistic General al municipiului Bălţi, precum și în scopul evitării 

cazurilor de deviere a amplasării construcţiilor noi de la conceptul urbanistic al documentaţiei 

existente şi celei aflate în proces de corectare cu includerea obiectelor noi în proiectul dat, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se sistează atribuirea terenurilor noi (darea în arendă sau vînzarea-cumpărarea) amplasate 

în cartierul locativ central al municipiului Bălţi şi pe străzile principale ale localităţii - pînă 

la aprobarea de către Consiliul municipal Bălţi a Planului Urbanistic General corectat. În 

cazuri excepţionale, amplasarea construcţiilor noi în aceste zone se va examina numai cu 

avizul INCP ”URBANPROIECT”, care corectează PUG al municipiului. 

2. Examinarea amplasării oricăror construcţii noi pe teritoriul municipiului de către Consiliul 

arhitectural-urbanistic al municipiului Bălţi, care nu sînt prevăzute sau contravin planului 

urbanistic general existent, se va admite numai după coordonarea prealabilă a schemelor de 

amplasare a acestora cu INCP ”URBANPROIECT”, care, în caz de emitere a avizelor sale 

pozitive, le va include în documentaţia urbanistică aflată în proces dc elaborare ca parte 

componentă a PUG al municipiului Bălţi. 

3. Primăria municipiului Bălţi să transmită, în termen de o lună dc zile de la adoptarea 

prezentei decizii, în adresa INCP ”URBANPROIECT” toată informaţia despre amplasarea 

obiectelor noi, care au fost examinate la şedinţele Consiliului urbanistic municipal sau 

pentru construcţia cărora au fost eliberate autorizaţii de construcţie, însă edificarea 

obiectelor încă nu a început – spre a fi incluse în documentaţia urbanistică a municipiului 

Bălţi aflată în proces de elaborare. 

4. Se stabilește termenul de valabilitate a coordonărilor cu INCP ”URBANPROIECT” de 3 

ani. 

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

pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie 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 





 
 

 

 

 



 

 













 
 


