
Proces.,,-verbal

al dezbaterilor publice

la proiectul deciziei Consiliului municipal Bdlli ,,Cu privire la aprobarea

Regulamentului privind procedura de efebtuare a reparaliei curente a acoperigurilor

caselor din fondul locativ municipal in mun. BAIIi"

19.01.2021, 13:00, mun. BiUi, Pia{a Independenfei nr.l, bir.l01 al Primiriei

Au fost prezenlila dezbateri publice 14 persoane, dintre care:

Nicolai Grigorigin - viceprimarul mun. Bdlfi;

Ghenadie $mulschi - viceprimarul mun. Bdlfi;

Irina, Serdiuc - secretarul Consiliului municipal 851!i;

Veaieslav Zincovschii - qef Direclia gospoddrie comunal| aprimdriei mun. B61!i;

Vera Rusu - qef Direclia generald financiar-economicd a primiriei mun. BAlli;

Leahu Oleg - Eef adjunct al Direcliei juridice a primiriei mun. BAlli;

Liliana Ceremuq - $ef Seclie achizilii publice a primdriei mun. B61!i;

Andrei Popa - gef-adjunct al Direcliei proprietate municipald qi relalii funciare a

primiriei mun. 851!i;

Victor Bejenari - specialist principal Direclia arhitecturd Ei urbanism a primdriei

mun. B6lli;
T atiana Chiaburu - admini strator iM,,GLC-Bdl!i" ;

Elvira Sozotova - $ef-adjunct seclia juridicd iM ,,GLC-B61!i";

$ e I icovnicova T atiana - C ontabil qef adj unct iM,,GLC-B 61!i" ;

Ferfelcaia Ana - $ef seclie Economie qi finanle iM ,,GLC-B51!i";
Porcescu Adrian - Inginer la lucrdri de proiect qi deviz iM ,,GLC-B6Ui".

Ordinea de zi

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de

efectuare a reparafiei curente a acoperiqurilor caselor din fondul locativ

municipal in mun. Bilti".
Raportor Ia dezbaterile publice Burlacu Elena - specialist principal al

Secliei de control a calitdlii qi volumului serviciilor prestate in cadrul Direcliei

Gospoddriei ComundlL a Primdriei municipiului Bbl1i.

Burlacu Elena" specialist principal SCCVSP DGC a primiriei mun. Bilti

A menlionat cd se supun dezbaterile publice la proiectul deciziei Consiliului

municipal Belli ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de

efectuare a reparaliei curente a acoperigurilor caselor din fondul locativ municipal

in mun. B6lli". in sa15 sunt prezenli: viceprimarii mun. B6lli, secretarul Consiliului

municipal BAI1i, Eefii direcliilor primdriei mun. 8611i, administratorul iM ,,GLC-

861!i", alte p6r!i cointeresate qi mass-media.



S-a examinat: proiectul deciziei Consiliului municipal Balti ,,Cu privire la

aprobarea Regulamentului privind procedura de efectu are a reparaliei

curente a acoperiqurilor caselor din fondul locativ municipal in mun.

B6lti"

Au luat cuvintul:

Burlacu Elena. specialist principal SCCVSP DGC a primiriei mun' Bilti

A relatat, ci proiectul deciziei Consiliului municipal Belli ,,Cu privire la

aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparaliei curente a

acoperiqurilor caselor din fondul locativ municipal in mun. B61!i" este bazat pe

legislalia in vigoare in RM. (Baza legal6, in conformitate cu care a fost elaborat

Regulamentul, a fost afiqat6 pe ecran; ataqat)

A addugat, cd de la pdrlile cointeresate a primit propuneri privind

Regulamentului dat de la seclia Achizilii publice a primariei mun. Balu, Direclia

generald financiar-economicb a primbriei mun. Balli qi Direclia juridicd a primdriei

mun. B6lti (anexa se ataEeazd).

Veaceslav Zincovschii - sef DGC a primiriei mun' BIlti
A propus s[ evaluSm proiectul propus, precum qi propunerile primite pentru

completdri qi schimbdri, 9i sd vorbim in timpul dezbaterilor publice, oral sau pe

hfirtie (formularele speciale pentru a face propuneri au fost distribuite tuturor celor

prezenli; formularul este atagat).

Andrei Popa - sef-adiunct DPM si RF a primlriei mun' BIlti
A intrebat, cine aprobd planul anual qi, de asemenea' a propus completarea

punctului 3 din Regulament, deoarece nu este clar cine aprobd planul'

Ghenadie Smulschi - viceprimarul mun' Bilti
A intrebat, cum vor fi distribuite fondurile bugetare intre reparaliile

planificate qi neplanifi cate ale acoperiqului?

Vera Rusu - sef DGFE a primiriei mun' Bilti
DGFE va explic a, ce este o reparalie neplanificata qi cit se asigura pentru

produclia sa.

Ghenadie Smulschi - viceprimarul mun' Bilti

A intrebat, in ce condilii va exista o rambursare pentru reparaliile

acoperi;ului? $i-a exprimat opinia c6 pentru aceasta este necesar sd se creeze o

comisie speciald care sd stabileasc d starea acoperiqurilor caselor qi sd decidd care

acoperi;trebuie reparat cuprioritate in acest an. A addugat cd este necesar sd se



prescrie un mecanism clar de la inceput p€rird la sfirqit, deoarece jumdtate din

acoperiqurile fondului de locuinle municipale sunt in prezent intr-o stare

nesatisf6cdtoare.

A intrebat, cum se va determina cd este o situalie de forld majorS, daci ar fi
necesar sd existe o comisie specialS?

Liliana Ceremu$ - sef sectie Achizitii publice a primiriei mun. Bilti
A intrebat, ce bani qi in ce sumS vor fi rambursali proprietarilor, doar pentru

materiale sau qi pentru muncS?

Irina Serdiuc - secretarul Consiliului municipal Bilti
A propus, ca in Regulatnent sd fie descris mecanismul in trei etape, in

urmdtoarele condilii:
1. reparalia lucrdrilor pentru acoperiq este efectuat de cdtre iM ,,GLC-BAI}i" (cu o

descriere detailxd a procedurii);

2. reparalia lucririlor pentru acoperig este efectuat din contul mijloacelor bugetului

municipal (cu o descriere detailatd a procedurii);

3. reparalia lucrdrilor pentru acoperiq este efectuat din contul locatarilor pentru

situaliile de forlb majord (cu o descriere detailatd a procedurii);

A frcut o propunere de trimitere a Regulamentul pentru prelucrare.

in plus, a propus sd schimbe denumirea Regulamentului, eliminind cuv6ntul

,,curent", deoarece sunt posibile situalii in care va fi necesar sd se efectueze nu

numai reparalie curentd, dar;i reparalie capital a acoperiqului.

Nicolai Grigorisin - viceprimarul mun. Bilti;
Ghenadie Smulschi - viceprimarul mun. Bilti;

A suslinut propunerea de a trimitere a Regulamentul pentru prelucrare,

ludnd in considerare comentariile gi sugestiile primate.

A elaborat procesul-verbal:

-/
Sp. principal SCCVSP DGC a primdriei mun. BAUi frrA Burlacu Elena

4/


