
«Coordonat»    

                                           

                                      Primar al mun. Bălți                          Nicolai Grigorișin    

                    

«________»___________________________ 

 

 
PROCES-VERBAL Nr. 71 

a ședinței Consiliului Urbanistic al mun. Bălți 
din 24 aprilie 2019 

 
Au participat:  

 
 
1. N. Grigorișin  - primar al mun.Bălţi, președintele Consiliului Urbanistic; 

2. V.Coada                    - șef Direcție arhitectură și construcții mun. Bălți, membru al uniunii   

    arhitecţilor, locțiitorul președintelui Consiliului Urbanistic; 

3. I.Macovschi              - șef adjunct, arhitect șef  al Direcției arhitectură și construcții, membru al  

   uniunii arhitecţilor, secretarul Consiliului Urbanistic; 

4. T. Veselovscaia  - arhitect al BPPS,  membru al uniunii arhitecţilor; 

5. S. Andriuța              - directorul Î.I.  „Interproiect –Comerț-Andriuța”, membru al uniunii arhitecţilor; 

6. V.Postolachi  - directorul SRL „Geo-Cad-Proiect”, membru al uniunii arhitecţilor; 

7. V. Gramciuc            - directorul FPC „Arhitect” , membru al uniunii arhitecţilor; 

8. B.Grițunic   - șeful Atelierului Nord INCP „URBANPROIECT”, membru al uniunii arhitecţilor. 

9. A. Cecan                - arhitect-șef de proiect a atelierului Institutului Național de Cercetări și Proiectări 

„URBANPROIECT-Nord”, membru al uniunii arhitecţilor; 

10  A. Guțul   - specialist secție apărare împotriva incendiilor a Direcţiei situaţii excepţionale 

mun.Bălţi; 

11. G. Zincovschaia  - şef Direcţie proprietate municipală şi relaţii funciare; 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



ORDINEA DE ZI 
a  Ședinței Consiliului Urbanistic al municipiului Bălți din  24.04.2019 

     
Examinarea propunerilor de proiecte pentru: 

 

1. Reconstruirea cafenelei cu terasă și amenajarea parcului, str. Bulgară corn cu str. Alexandru cel 

Bun. 

 Investitor: SRL „POVLADAR” 

Raportor: Ligher Veaceslav  

 

2.  Reconstruirea opririi transportului public în complex cu obiect comercial, str.Alexandru cel  Bun 5. 

   Investitor: Revacovschi Alexandr 

   Raportor: Veselovscaia Tatiana 

 

3.  Examinarea Regulamentului Concursurilor Arhitecturale și Urbanistice 

     

Raportor:  Veaceslav Coada (șef Direcție arhitectură și construcții 

primăria Bălți) 

 

 

În urma examinării proiectelor și propunerilor prezentate de autorii de proiecte și 

raportori,studiind și examinînd materialul prezentat Consiliul Urbanistic al mun. Bălți  

a decis: 

 

1.  Proiectul reconstruirii cafenelei cu terasă și amenajarea parcului din str. Bulgară corn cu str. 

Alescandru cel Bun se acceptă ca bază cu condiția petrecerii consultărilor publice cu locuitorii 

blocurilor locative adiacente. 

contrar, replanificarea obiectului în biserică  

2.  Reconstruirea opririi transportului public în complex cu obiect comercial  de pe str.Alexandru cel 

Bun, 5 se acceptă prin vot unanim. 

 

3.  Proiectul Regulamentului Concursurilor Arhitecturale și Urbanistice se acceptă ca bază  cu 

următoarele completări: 

 
a) Regulamentului Concursurilor Arhitecturale și Urbanistice se va racorda cu Regulamentul 

Local de Urbanism al mun. Bălți; 

 

b) Se vor aprecia obiectele și locul amplasării în mun. Bălți care se recomandă de a fi 

proiectate pe bază de concurs  (parcuri centrale, străzi principale, piețe etc.). 

 
 

 

 
Secretarul Consiliului  Urbanistic  

Ivan Macovschi 


