
Sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi 

” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului 

Bălţi” 

 
Nr. 

d/o 

autorul  propunerea/ recomandarea acceptat 

/respins 

Argumenta rea 

refuzului 

 

1.  SRL  

”Glorin 

Inginering” 

p. 3.4- de completat cu sintagma ”SRL”Glorin Inginering”” acceptat  

2.   Capitolul 11- de completat cu un punct nou cu conținutul ” 

Recepţia în expluatare a reţelelor de canalizar ,SRL„Glorin 

Inginering” se efectuiază numai după înregistrarea planului de 

execuţie în Direcția arhitectură și urbanism iar în condiţiile 

tehnice v-a fi menţiunea ÎM “DRCD Bălţi” ce ţine de 

restabilirea săpăturilor.” 

  

3.   Anexa nr. 1- de completat cu sintagma ”SRL”Glorin 

Inginering” 

acceptat  

4.  ÎM ”Amenajarea 

terioriului și spații 

verzi” 

p. 3.4- de completat cu sintagma ” ÎM ”Amenajarea terioriului 

și spații verzi” 

acceptat  

5.   p. 3.14- de completat cu sintagma ” ÎM ”Amenajarea terioriului 

și spații verzi” 

acceptat  

6.   p. 4.1-  de completat cu sintagma ”deasemenea, lucrările 

enumerate mai sus pot fi realizate doar după primirea 

autorizației ÎM ”Amenajarea terioriului și spații verzi” pentru 

acceptat  



lucrări de săpături în zone de gazon, grădină publică, parc, 

bulevard, fâșii forestiere și alte zone verzi” (Anexa nr. 4) 

7.   capitolului 5- de completat cu un punct nou cu conținutul 

”Reprezentantul ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi” 

trebuie să verifice conformitatea volumul lucrărilor efectuate în 

zonele verzi (demolarea sau replantarea arborilor si arbuștilor) 

cu volumul de lucrări de înverzire prevăzute în documentația de 

proiect.” 

acceptat  

8.   p.5.12, ab. 2-  sintagma ” Organizaţia, care produce lucrările de 

construcţie, nu-şi asumă responsabilitatea pentru scoaterea sau 

transplantarea arborilor şi arbuştilor, în cazul sădirii spaţiilor 

verzi direct peste comunicaţiile subterane sau în zona de 

protecţie a acestora” să fie expus în următoarea redacție: ” 

Organizaţia, care produce lucrările de construcţie a 

comunicaţiilor subterane, nemijlocit în zona de protecţie a 

spațiilor verzi, este obligată să solicite autorizație pentru lucrări 

de la  ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi”.  

acceptat  

9.   p. 6.13 ab. 2- sintagma ” proiectului aprobat şi deciziei 

Consiliului municipiului Bălţi, după întocmirea actului cu 

implicarea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului Bălți, specialiștilor ÎM “DRCD Bălţi” și ÎM 

”Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi”, solicitantului 

(beneficiarului) şi cu prezentarea ordinului de autorizare a 

lucrărilor de defrişare şi transplantare a spaţiilor verzi. Terenul 

pentru transplantarea spaţiilor verzi se coordonează cu Direcția 

arhitectură și urbanism.” să fie expusă în noua redacție 

”pachetului de documente care permite executarea lucrărilor de 

defrişare şi transplantare a spaţiilor verzi, perfectat de către 

acceptat  



reprezentantul ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi” în 

baza Legii RM nr. 591-XIV din 23.09.1999 cu privire la spațiile 

verzi ale localităților urbane și rurale”. 

p. 6.13 ab.  3, după cuvîntul ”e necesar” va fi completat cu 

următoarea sintagmă ”cu implicarea reprezentantului Inspecției 

Ecologice de Stat” 

10.   p. 6.18- de completat cu următoarea sintagmă            ” – 

executarea neautorizată a defrișărilor și replantării spațiilor 

verzi” 

acceptat  

11.   p.7.4 - de completat cu următoarea sintagmă ”iar în zona 

spațiilor verzi în prezența reprezentantul ÎM ”Amenajarea 

teritoriului și spații verzi” cu respectarea recomandărilor 

prevăzute în autorizație”        

acceptat  

12.   p. 8.2- se propune o nouă redacție: ”Restabilirea spaţiilor verzi 

în zonele pădure-parc, scuaruri, pe străzi, pieţe, de-a lungul 

trotuarelor se efectuiază de către persoane fizice și juridice cu 

respectarea recomandărilor prevăzute în autorizația ÎM 

”Amenajarea teritoriului și spații verzi”. 

acceptat  

13.   p 8.4 - de completat cu sintagma ” iar în zonele cu spații verzi -

ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi”. 

acceptat  

14.   p. 10.7- de completat cu sintagma ” și ÎM ”Amenajarea 

teritoriului și spații verzi” conform  Anexei nr. 5 ,   

acceptat  

15.   p. 12.1 -sintagma ” asupra îndeplinirii lucrărilor în zonele 

gazoanelor, parcurilor, scuarelor cu păstrarea spaţiilor verzi, 

precum şi coordonării ordinei efectuării lucrărilor de către 

organizaţiile de construcţie” va avea următoarea redacție ca 

subpunct separat :                     ”- ÎM ”Amenajarea teritoriului și 

spații verzi” asupra îndeplinirii lucrărilor în zonele gazoanelor, 

acceptat  



parcurilor, scuarelor cu respectarea măsurilor de protecție a 

spaţiilor verzi, conform prevederilor autoriaziei ”ÎM 

”Amenajarea teritoriului și spații verzi””; 

16.   Anexa nr. 1 n.7 – sintagma ” a tăia plante lemnoase şi arbuştii; 

se expune în următoarea redacție ”executarea defrișării 

neautorizate și replantarea spațiilor verzi” 

acceptat  

17.   Lista organizațiilor necesare pentru chemare la fața locului de 

completat cu ”ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi”. 

acceptat  

18.  ÎM    ”DRCD 

Bălți” 

p.5.7 - de completat cu sintagma ”canalizație pluvială” acceptat  

19.   p.5.7 - de completat cu subpunct nou                                       ”- 

a obliga Direcția arhitectură și urbanism de a actualiza harta 

rețelelor de canalizație pluvială” 

Respins Atribuțiile Direcției 

Arhitectură și 

urmanism sunt 

stabilitite prin HG 

499 din 30.05.2000 

despre aprobarea 

Regulamentului-

cadru privind 

activitatea 

organelor locale de 

arhitectură şi 

urbanism. 

20.   p. 6.14 - de completat după cuvântul ”trotuarelor” cu sintagma 

”conform   GOST”   

acceptat  

21.   p. 6.14 - de completat cu sintagma ”la predarea în expluatare cu 

completarea actului de primire a comisiei și implicarea 

specialistului ÎM ”DRCD Bălți” 

Respins  Propunerea se 

prevede în p. 10.7 

22.   capitolul 13 - de completat cu subpunct nou – ”13.4. – a permite respins Aprobarea tarifelor 



dreptul administratorului ÎM ”DRCD Bălți de a aproba tarife-

calculări noi: 

 - tarife-calculări pentru eliberarea autorizației (orderului) 

pentru dreptul de a executa lucrări de săpături pentru persoane 

fizice și juridice; 

-tarife-calculări pentru coordonarea obiectelor, cu ieșire la fața 

locului pentru persoane fizice și juridice; 

- tarife-calculări pentru prelungirea autorizației (orderului) 

pentru dreptul de a executa lucrări de săpături pentru persoane 

fizice și juridice; 

la servicii publice 

țin de competența 

consiliilor locale, 

conform legii RM 

nr. 436 din 

28.12.2006 privind 

administrația 

publică locală   

23.  Comisariatul 

Poliție Bălți 

Prin scrisoarea nr. 34 / 23-22619 din 18.09.2019, nr. 34 / 23-

25154 din 09.11.2020 și nr. 26172 din 20.11.2020, IP Bălți și-a 

expus dezacordul referitor la aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi 

și propune să fie discutat la  comisia pentru siguranța rutieră a 

Primăriei mun. Bălți. 

acceptat Proiectul se 

transmite pentru 

discuție la  comisia 

pentru siguranța 

rutieră a Primăriei 

mun. Bălți. 

 


