
Nota informativă 

la proiectul inițial al Deciziei Consiliului mun. Bălți  

"Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în 

municipiului Bălți în redacție nouă" 

 

 

1. Denumirea autorului 
Primăria mun. Bălți 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului: 

- introducerea în structura Primăriei mun. Bălți Serviciului Publicitate în cadrul Direcției 

Arhitectură și Urbanism în baza Deciziei Consiliului mun. Bălți nr.4/36 din 25.07.2019; 

- epuizarea termenului stabilit în p.5.8 din Planul general al publicității exterioare în 

vigoare aprobat prin Decizia Consiliului mun. Bălți nr.13/16 din 29.11.2012, întru 

asigurarea dezvoltării de perspectivă a domeniului publicității exterioare; 

- abrogarea СНиП 2.07.01 - 89 "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" (Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii 

nr.97 din 12.04.2019), la care se referă Planul general al publicității exterioare în vigoare; 

- introducerea modificărilor esențiale în Legea RM nr.163 din 09.07.2010 "Privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcție" (Legea RM nr.3 din 06.02.2020, art. VI), 

la care se referă Regulamentul publicității exterioare și informației vizuale în vigoare. 

Finalitățile urmărite: 

- actualizarea bazei normative pentru asigurarea activității Serviciului publicitate din 

cadrul Primăriei mun. Bălți; 

- definitivarea aspectelor contemporane a dezvoltării domeniului publicității exterioare în 

perspectivă; 

- conformarea regulamentelor locale modificărilor legislației RM; 

- introducerea principiului funcțional ”Ghișeul Unic” pentru antreprenori în domeniul 

publicității exterioare; 

- revitalizarea mediului urban și asigurarea confortului vizual. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul nu se referă la nivelul respectiv de competențe.  

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 
Proiectul prezintă redacția nouă a Regulamentului în vigoare revizuit din poziția 

modificărilor legislative, utilizării definițiilor și procedurilor stabilite prin legislație. 

Proiectul prevede reguli de amplasare a dispozitivelor publicitare pe teritoriul mun. Bălți, 

cît și reguli de amplasare a publicității exterioare pe dispozitivele existente. Proiectul 

reflectă prevederile art. 16) al Legii RM nr.1227 din 27.06.1997 "Cu privire la 

publicitate". Proiectul propune lichidarea noțiunii ”Planul general al publicității 

exterioare” ca una ce nu este identificată de legislație și nu face parte din sistemul 

documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. Se propune de a evita unificația 

dispozitivelor publcitare și preselecția amplasamentului acestora ca norma ce nu produce 

efecte pozitive pentru dezvoltarea mediului urban și reduce abilități individuale de 

proiectare  în domeniul publicității.  

5. Fundamentarea economico-financiară 
Proiectul nu propune norme care necesită finanțarea din surse bugetare sau extrabugetare.  



6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Decizia Consiliului mun. Bălți nr.13/16 din 29.11.2012 se propune spre abrogare. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
S-a aprobat Decizia Consiliului mun. Bălți nr.2/52 din 25.02.2020 "Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul " Cu privire la 

aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă". 

Termenul de desfășurare poate fi extins în temeiul Hotărîrii Parlamentului RM nr.55 din 

17.03.2020 ”Privind declararea stării de urgență”. Proiectul inițial al Regulamentului este 

publicat pe pagina oficială a administrației publice locale.  

8. Constatările expertizei anticorupție 
Proiectele actelor normative locale se elaborează cu referire la Planul Local Anticorupție.  

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu se referă la nivelul respectiv de competențe. 

10. Constatările expertizei juridice 
Proiectele actelor normative locale obțin expertiza juridică în subdiviziuni specializate a 

organului de administrație publică locală.  

11. Constatările altor expertize 
Proiectul nu se referă la nivelul respectiv de competențe. 

 

 


