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Proiect

Administratorului interimar 
al ÎM „DRCD Bălți” 

dlui Hmarnîi Iurie
str. Decebal, 126

mun. Bălți

În temeiul art. 15 alin.(1), art. 69 alin. (2), alin. 78 alin. (1) din Codul Administrativ al RM
nr.116 din 19.07.2018 adresarea Dvs nr.08-10/215-e din 02.07.2020 înregistrată la Primăria mun.
Bălți  sub  nr.  de  intrare  03-13/3694  din  08.07.2020,  privind  indentificarea  terenului  pentru
amplasarea poligonului pentru depozitarea deșeurilor solide a fost examinată în cadrul ședinței a
XI extraordinare a Consiliului municipal Bălți.

Vă  informăm  că  problema  depozitării  și  reciclării  deșeurilor  este  prioritară  pentru
asigurarea dezvoltării durabile a orașului și a calității vieții cetățenilor.

Este necesar de menționat că Planul Urbanistic General al or. Bălți aprobat prin Decizia
Consiliului  nr.8/1  din  27.10.2005  nu  prevede  alocarea  unui  teren  din  intravilan pentru
amplasarea poligonului sau unui alt obiect de reciclare a deșeurilor. În memoriul explicativ către
acest document strategic elaborat de INCP Urbanproiect sunt expuse principalele obiective în
gestionarea deșeurilor:
 utilizarea maximă a colectării selective în scopul obținerii resurselor reciclate și deminuării

volumului deșeurilor;
 exploatarea optimă a poligonului existent ținînd cont de recultivarea eventuală a teritoriului;
 construirea în perspectivă a unei unități contemporane de reciclare a deșeurilor.

Obiectivele menționate nu s-au realizat. În contextul procesului de actualizare a Planului
Urbanistic  General  INCP  ”Urbanproiect”  a  fost  solicitat  de  a  prezenta  informația  privind
identificarea metodei de soluționare a problemei deșeurilor solide. Art.11), alin. (1), p.e) al Legii
RM nr.209/2016 "Privind deșeurile” evidențiază obligațiunea depozitării deșeurilor municipale
în corespundere cu documentația de urbanism și amenajare a teritoriului. 

Ținînd cont de Hotărîrea Guvernului nr.358 din 10.06.2020 privind abrogarea Hotărîrii
Guvernului  nr.804  din  01.08.2018  referitor  la  funcționarea  poligonului  pe  teritoriului  com.
Țambula  și  com.  Bilicenii  Noi  r.  Sîngerei,  contextul  problemei  s-a  modificat. Totodată  este
obiectivă constatarea că or. Bălți nu dispune de rezerve teritoriale pentru destinația urmărită.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Ivan Macovschi,
șef al Direcției arhitectură și urbanism,
Tel.: 0231/5-46-12
































