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mun. B6lti

PROCES-VERB
al pedin(ei Consiliului Urbanistic al mun. BnH
' '
din 27 aprilie 2021

Au participat

Membrii Consiliului Urbanistic:
1. Renato

Usatii - primarul mun. B51ti, preqedintele Consiliului Urbanistic;
2.Ivan Macovschi - qeful Direcliei Arhitecturd qi Urbanism a Primdriei mun.
BdUi, membrul Uniunii Arhiteclilor, vicepregedintele Consiliului Urbanistic;
3. Iana Leadric - geful-adjunct al Direcliei Arhitecturd gi Urbanism a Primdriei
mun. BAUi, membrul Uniunii Arhiteclilor, secretarul Consiliului Urbanistic;
4. Nicolai Grigorigin - viceprimarul mun. B51!i;
5. Semion Andriu{a - arhitect, membrul Uniunii Arhiteclilor;
6. Anatolie Cecan - arhitect, membrul Uniunii Arhitecfilor;
7. Valeriu Postolachi - arhitect, membrul Uniunii ArhitecJilor;
8. Boris Marcoci - consilierul Consiliului municipal Bdlti, membrul comisiei
onsultative de sp ecial itate pentru go spo ddrie munici p aI6, admini strare a
bunurilor gi proteclia mediului;
9. Nicolai Cornie{ - consilierul Consiliului municipal Bdlli, pregedintele
comisiei consultative de specialitate pentru gospoddrie municipald,
administrarea bunurilor gi proteclia mediului;
10. Constantin Marandel - medic-igienist, Centrul de Sdndtate PublicS B61ti.
c

Participan{i:
Daniela Motruc - consilierul Consiliului municipal B51!i;
Ivan Miron - geful-adjunct al Direc{iei Gospodirie Comunald;
Reprezentanlii agenlilor economici din zona de influenld a Autogdrii;
Reprezentanlii mass-media.

ORDINE ADE ZI

a

qedinlei Consiliului Urbanistic al municipiului Bdlli
27.04.2021, ora 13oo
str. $tefan cel Mare gi Sfint, 2, complexul Autogara

Examinarea propunerilor de proiecte pentru:
Reconstrucfia Autogirii
str. $tefan cel Mare qi Sfint,2
Inifiator: SRL "G,trNLE AUTO MODERNE"
Raportori: administratorul SKL "G4RILE AUTO MODERNE" Iurie
Moroz, arhitect Vitqlie Adomnild

In rezultatul examindrii conform ordinei de zi a conceptului
gi disculiilor publice
in cadrul $edinlei organizate la fala locului din 27.04.2021.

'ffi [l*l"Ti'#;i.T,H"T,"'
Primarul mun. BnU dl Renato Usatii a prezentat informa{ii cu privire
la prioritdlile proiectului de reconstruire a complexului girii auto, a
menfionat semnificalia acestuia pentru revitalizarea zonei, a salutat
faptul cd funcliunea comerciald nu va domina asupra funcliunii
principale de organizare a traficului interurban gi internalional. A
specificat importanla respectirii drepturilor agenlilor economici care
activeazd,

in

zond.

A salutat propunerea numdrului suficient a locurilor

de parcaj astfel incit
pentru cet5leni.

si fie

asigurate condiliile favorabile contemporane

Administratorul SRL Girile Auto Moderne

i;i

a

subliniat

cd

asumd obligaliunile investilionale stabilite prin
contractul public-privat gi responsabilitatea pentru crearea unei
infrastructuri moderne cu pdstrarea aspectului arhitectural autentic al

intreprinderea

obiectului.

Autorii proiectului au prezentat principalele direclii a reconstruirii, au
specificat prin ce se deosebeqte conceplia prezentatd actual fald de
conceptele prezentate anterior. Au dat asigurdri privind menlinerea
valorii arhitectural-artistice a panourilor de mozaic amplasate in
exteriorul qi interiorul clddirii.
Reprezentantul SRL Daronda care iqi desfrqoard activitatea in incinta
autogdrii qi zona aferenti a fost audiat in contextul perceperii aspectelor
de reconstruire. A evocat ingrijorarea fald de durata lucrdrilor de
construclie gi mecanismul de atribuire a suprafelelor renovate in
schimbul celor existente. A afirmat c5 unele obiecte existente nu se
regdsesc in conceptul prezentat, deqi la momentul actual asigurd locuri
de muncd.

Autorii proiectului au suslinut cd in zona gdrii sunt amplasate

mai

multe obiecte provizorii cu incdlcarea normativelor in construclii qi
principiilor urbanistice. Au menlionat cd aspectele contractuale
financiare gi comerciale lin de compe ten\a administratorului.
Administratorul SRL Girile Auto Moderne a subliniat cd este deschis

pentru convorbiri bilaterale

in mod amiabil Si constructiv pentru a

asigura realizarca proiectului. A menlionat cd realizarea proiectului este
planificati pe etape pentru a nu stopa activitatea complexului.
Primarul mun. B5tti dl Renato Usatii a subliniat importanla accelerdrii
proceselor de construclie.
Administratorul SRL Girile Auto Moderne a afrcrnat cd perioada
estimativd este intre 12 gi 18 luni.
Autorii proiectului au relatat despre procesul de oblinere a actelor
permisive in construclie.
Agentul economic din zonl a menlionat cd in planul propus nu se
regdsesc gi unele pavilioane comerciale din zona de intrare in gard,.
Administratorul SRL Girile Auto Moderne a subliniat cd este o
reconstruire complexd, inclusiv gi a teritoriului gdrii. A menlionat cd
amplasarea unor construclii provizorii in mod haotic nu este relevantd,,
nici acceptatd de municipalitate.

Reprezentantul Centrului de Sinitate Publici dl Constantin
Marandel a relatat despre importanla managementului proceselor de
igienizare qi salubrizare a complexului care va obline un caracter
strategic, social gi turistic.

Administratorul SRL Girile Auto Moderne a subliniat cd procesele se
vor organiza conform standardelor contemporane, inclusiv pentru
persoane cu nevoi speciale.

Primarul mun. Bnlfl dl Renato Usatii a evocat importanla schimbdrilor
gi introducerii modului civilizat qi modern de organizare a infrastructurii
de transport.

Membrul Consiliului Urbanistic dl Anatolie Cecan a specificat
necesitatea asigurdrii condiliilor clare de navigare pe teritoriul
complexului cit pentru diferite tipuri de transport, atit gi pentru pasageri
gi vizitatori. A subliniat semnificalia accesibilit[1ii amenajdrilor qi
utilitelilor. A menfionat importanla organizdrii iluminatului natural qi
artificial.
Membrul Consiliului Urbanistic dl Boris Marcoci a intrebat despre
modul de organizarc a procesului de imbarcare-debarcare a mdrfii in
zona comerciald a complexului.
Autorii proiectului au dat asigurdri cd procesele vor fi bine analizate in
cursul elabordrii proiectului pentru a identifica solulii reugite.
Viceprimarul mun. BiUi dl Nicolai Grigoriqin a atenlionat despre
necesitatea schimbdrii relelelor inginereqti din zond,.
Autorii proiectului au dat asigurdri cd se planificd mdsuri pentru
reabilitarea complexului intreg de utilitSli.

Primarul mun. Bnlti dl Renato Usatii a propus ca procesul de votare

sd

fie organizat conform procedurii stabilite in cadrul urmdtoarei gedinle ca
urrnare a consultdrilor suportate gi recomandirilor oferite in mod public
la fala locului. A subliniat cd este binevenitd implicarea pdrlilor
interesate ca in final sd fre rcalizati conceplia unei gdri auto moderne. A
incheiat qedinla.

Vicepreqedintele
Consiliului Urbanistic al mun. Bdlti
Ivan Macovschi

Secretarul
Consiliului Urbanistic al mun. Bdlti
Iana Leadric

