<Aprobat>
to Usatii

PROCES-VER
al gedinfei Consiliului Urbanistic al mun' BnlU
din ll mai 2021

Au ParticiPat

Membrii Consiliu lui flrban istic:
Usatii - primarul mun. BAltri, pregedintele Consiliului Urbanistic;
2.IvanMacovschi - qeful Direcliei Arhitecturd Ei Urbanism a Primdriei mun.
BAlfi, membrul Uniunii Arhiteclilor, vicepregedintele Consiliului Urbanistic;
3. Iana Leatlric - qeful-adjunct al Direc{iei Arhitecturd 9i Urbanism a Primdriei
rrun. BAlfi, membrul Uniunii Arhiteclilor, secretarul Consiliului Urbanistic;
4. Nicolai Grigoriqin - viceprimarul mun' BAlti;
5. Semion Andriu{a - arhitect, membrul Uniunii Arhiteclilor;
6. Anatolie Cecan - arhitect, membrul Ljniunii Arhiteclilor;
7. Valeriu Postolachi - arhitect, membrul Uniunii Arhiteclilor;
Relalii
B. Galina Zincovscaia - qetul Direcfiei Proprietate Municipala Ei
1. Renatg

Funciare a Prirndriei mun' Balfi;
9. Nicolai Cornie{ - consilierul Consiliului municipal BAUi' preqedintele
comisiei consultative de specialitate pentru gospoddrie municipald,
administrarea bunurilor gi proteclia mediul;
comisiei
10. Boris Marcoci - consilierul Consiliului municipal Balli, membrul
consultative de speci al itate pentru go spoddrie muni ci pald, admini strarea

bunurilor gi proteclia rnediului;
I L Vadim Fotescu - qeful-adjunct al Direcfiei Supraveghere Tehnic[ Nord;
12. Valentina Gutu - qeiul-acljunct al Agenliei de Mediu Nord.

Participanfi:
Boris Grilunic - arhitect, Uniunea Arhiteclilor Filiala Nord;
Valeriu Gramciuc - arhitect, lJniunea Arhiteclilor Filiala Nord;
Nicolai usatii - reprezentantul Asocialiei Grdnicerilor a RM;
Nicolai Maximciu c - reprezentantul Asocialiei Grdnicerilor a RM;
Reprezentanlii mass-media.

ORDINE ADE ZI

a Sedintei Consiliului Urbanistic al mun. B6lti
Examinarea propunerilor gi conceptelor pentru:
1. Depozit cu

oficii

str. Decebal, 13
Iniliator: SRL PERSONA

GRATA

Raportor: Mirza Serghei, arhitect

2. Blocuri locative multietajate
str. Ivan Konev, reg. bl. loc. nr.15

Inifiator:

SRL MARSHARCON

Raportor : Damaschin lgor, arhitect
3. Obiect comercial cu oficii
str. Ivan Franko, L9/6
Iniliator: Pislari Maxim
Raportor : Postolachi Valeriu, arhitect

4. Complex

de agrement cu bazine

str. $tefan cel Mare gi Sfint, 195
Iniliator : SRL NOTXTERLUX
Raportor : Maistru Serghei, arhitect
5. Reconstrucfia pavilionului comercial

str. Bulgardr136
Iniliator: SRL NELO
Raportor : Postolachi Valeriu, arhitect
6. Obiect comercial
str. $tefan cel Mare qi Sfint, 110
Iniliator : Prepelila Anatolie
Raportor : Dr agan Vas il e, r epr ez entantul inv e s titorului
7. Ghereti comerciali

str. Feroviarilor.26

8. Operi comemorativi de

rizboi consacrati Grinicerilor

de Toate

Generafiile
str. Calea leqilor, reg. cl. nr.26lA
Inifiator: Asocialia Grdnicerilor din Republica Moldova
Raportor: Hanganu lurie, arhitect
Temei: proces-verbal nr.74 din 09.02.2021
9. Reconstruc{ia

Autogirii

str. $tefan cel Mare gi Sfint,2
Iniliator: sRL GANLE AUTO MODERNE
Invitat: SRL GLOBUS-TRANSAUTO, cerere nr.25 din 29.04.2021
Raportor: Moroz lurie, administratorul SRL GLRILE AUTO MODERNE
Temei: proces-verbal nr.75 din 27.04.2021

10. Centru medical

str. Kievr T3

Iniliator:

NOVAMED NORD
Raportor: Carpovici Sergiu, arhitect
SRL

Modificdrile tn ordinea de zi:

l.

zi subiectul nr.7 din motivul fixdrii la faya
locului cd obiectul deja este montat pe teren. Se pune tn sarcina
agentului constatator al Direc[iei arhitecturd ;i urbanism examinerea
c

Se exclude din ordinea de

azului conform competenlei.

2. Se introduce subiectul suplimentar conform cererii depuse de
iniliator, dupd cum urmeazd:
L1. Reconstrucfia obiectului
de

nefinalizatin bloc locativ

tip hotelier

str. Independenfei,52
Inifiator: SA RESTAURANT NISTRU
Raportor: Mirza Serghei, arhitect

in rezultatul examindrii conform ordinei de zi a propunerilor

Si conceptelor

in cadrul sedintei din 11.05.2021.
Consiliul Urbanistic al mun. Bnlti
emite urmdtoarele avize:
1.

Examinarea conceptului depozitului cu oficii din str. Decebal, 13 se
amini pentru urmltoarea qedinfi in scopul elaboririi qi prezentirii
de citre investitor a desf5guratei str. Decebal in limita teritoriului
fostului nucleu industrial, cit gi a conceptului general al teritoriului
SA nAUf. Se recomandi recalcularea gi majorarea numirului
locurilor de parcaj proiectate in funcfia de suprafa{a obiectului. Se
recomandi documentarea pozifiei SA Riut in privinla utilizdrii gi

amenajirii complexe a zonei aferente, inclusiv obiectelor

cu

destina{ie speciali qi imprejmuirii existente.
Votar ea amtndrii s ubiectului :
Pro:12
S-au obyinut:0
Contra:0
2.

Examinarea conceptului a doui blocuri locative multietajate cu
parciri subterane din str. Ivan Konev, reg. bl. loc. nr.15, se amini
pentru cercetarea subiectului la fa[a locului, finind cont de
vecinitatea cl5dirii gimnaziului, acceselor pentru transport gi pietoni
in cur{ile blocurilor existente, caracterul amenajirilor gi utiliti{ilor
din zoni. Se recomandl stabilirea statutului gi modului de utilizare a
terenului municipal cu nr. cadastral 0300201.945.
Votar ea amtndrii s ubiectului :

Pro: I I
S-au obyinut:O

Contra:0
(s-a exclus dreptul de vot a investitorului)
a
J.

Propunerea de amplasare a obiectului comercial cu oficii pe terenul
privat din str. Ivan Franko, 1916 (nr. cadastral 0300201.1013) a
inclus amenajarea din contul terenului municipal a unei parciri
destinate deservirii obiectului privat. Subiectul s-a discutat prin
prisma stabilirii statutului qi modului de utilizare a terenului propus
pentru amplasarea parcirii. S-a menfionat necesitatea respectirii

profilului strizii Ivan Franko. S-a ini{iat procesul de votare pentru
conceptul obiectului firi alocarea terenului sub parcare.
Votarea acceptdrii obiectului fird aspectul parcdrii :
Pro:9
S-au obtinut:2
Contrq:0
(s-a exclus dreptul de vot a raportorului)
in cursul discu{iei s-a aten{ionat ci se utilizeazd terenul municipal in
scopul organizdrii unei parciri pentru deservirea obiectului privat.
S-a subliniat semnifica{ia str. Ivan Franko ca arterei principale a
oragului. S-a accentuat ci nu poate fi autorizat un obiect comercial
neasigurat cu locuri de parcaj. S-a recomandat de a corela aspectul
arhitectural al obiectului proiectat cu aspectul obiectul invecinat
recent renovat pentru a forma un complex unic din punct de vedere
vizual.
Votarea reexamindrii subiectului tn cadrul urmdtoarei sedinte:
Pro: I I
S-au obyinut:0
Contra:0
(s-a exclus dreptul de vot a raportorului)
4.

Conceptul complexului de agrement cu bazine din str. $tefan cel
Mare qi Sfint, 195 format din blocuri administrative, auxiliare, de
serviciu qi elemente de distrac{ie se accepti in scopul revitalizirii
terenului industrial neutilizat gi degradat. Obiectul va contribui la
regindirea urbanisticl a zonei defavorizate Molodova, cit gi la
sporirea proceselor economice. Se inainteazd condifia retragerii
complexului de la artera principali str. $tefan cel Mare gi Sfint in
conformitate cu profilul strlzii. Se va fine cont de amplasamentul
refelelor ingineregti gi aspecte de amenajare a ciilor pietonale,
trotuarului, acceselor, parclrii auto cu numirul suficient de locuri
in funcfie de numirul de vizitatori planificat. Se recomandi
organizarea fluxurilor de pietoni in tranzit cu reperarea la sistemul
pietonal existent din partea s. Riu{el.
Votarea acceptdrii concepliei :

Pro:

I2

S-au obyinut:0

Contra:0

5.

Proiectul reconstruirii prin extindere L pavilionului comercial
existent de pe str. Bulgari, 136 se amini pentru cercetarea
subiectului la fala locului din motivul caracterului provizoriu a
construcfiei amplasate pe terenul municipal arendat qi posibila
afectare a intereselor locuitorilor din zoni.
Votar ea amindrii subiectului :
Pro: I I
S-au oblinut:O
Contra:0
(s-a exclus dreptul de vot a raportorului)

6.

Propunerea de amplasare a unui obiect de alimenta{ie publici de tip
cafenea cu regimul de inilfime P+l pe terenul privat cu nr. cadastral
0300207.028 din str. $tefan cel Mare qi Sfint, 110 cu organizarea unei
parciri auto gi elementelor de amenajare in limita terenului definut
se accepti, finind cont de solufia spafial'volumetrici prezentatil.
Votarea ac c eptdrii conc epliei :
Pro: 12
S-au obyinut:O
Contra:0

7. Exclus din ordinea

de zi.

8. Amplasamentul operei comemorative de rizboi consacrate
Grinicerilor de Toate Generafiile cu pozi{ionarea monumentului pe
axa principall complexului edificiului Eparhiei qi bisericii Sf.
^
Parascheva qi amenajarea teritoriului prin organizarea unei
compozi{ii simetrice in forma de cruce se accepti. Autorul operei, dl
arhitect Hanganu luri, a prezentat o scurti reculegere a
informa{iilor oferite in cadrul ;edinfei Consiliului Urbanistic din

A afirmat ci

concep{ia amenajirii teritoriului s-a
discutat cu reprezentan{ii Eparhiei de Bnlfi qi Fileqti, Polifiei de
frontieri gi locuitorii din zonil. S-a discutat propunerea exprimati
anterior in privinfa Parcului Victoriei. S-a subliniat ci infiin{area
obiectului va genera deztroltarea unui complex comemorativ prin
crearea sistemului de alei qi fiqii verzi pentru a revitaliza zona
Parcului Eparhiei (Selec{ia). Reprezentantul asociafiei a sus{inut ci
va urma etapa de coordonare a tuturor aspectelor infiinfirii
09.02.2021.

obiectului

cu Ministerul Educafiei, Culturii qi Cercetirii

qi

Ministerul Apiririi in modul stabilit de legisla{ie in vigoare.
Primarul mun. Bnlti a menfionat importanla stabilirii duratei
rezonabile a efectuirii lucririlor qi a exprimat dorin{a de a participa
personal in limita posibiliti{ilor in amenajarea complexului.
Votarea

ac

c

eptdrii amplas amentului

ob

iectului :

Pro:9
S-au oblinut:

I

Contra:2

9. Proiectul conceptual a reconstruirii Autogirii se accepti finind cont
de discu{iile protocolate in procesul-verbal nr.75 din 27.04.2021 qi
recomandirile inaintate. A fost audiat reprezentantul SRL GlobalTransauto in calitate de proprietar al obiectului administrativ din
Autogirii in privin{a organizirii acceselor,
zona de influenfi
^
servitutei de trecere cdtre obiectul proprietate privati, cit qi in
privin{a intereselor economice. Administratorul SRL Girile Auto
Moderne a men{ionat ci este deschis pentru negocieri bilaterale cu
to{i agen{i economici care desfiqoari activitatea in regiunea girii.
Votarea
Pro: l2

ac

c

eptdrii conc epliei de r econstruire :

S-au oblinut:0

Contra:0
10. Conceptul spafial-volumetric a centrului medical din str.

KievrT3in

limita teritoriului privat format din terenurile cu nr. cadastrale
0300L07.333, 0300107.236, 0300107.382 se accepti

in regimul de

inil{ime maxim admisibil P+4. Se ca fine cont de

necesitatea

amplasirii parcirii auto in limita teritoriului definut. Se inainteazi
condi{ia de asigurarea respectirii aliniamentului str. Kiev, cit qi de
organizarea acceselor pentru vizitatori gi transport specializat,
inclusiv din str. P. Zadniprur cu amenajarea spafiilor verzi gi
utiliti{ilor publice. Se recomandi examinarea situafiei sub aspectul
reamplasirii sta{iei de oprire a transportului public din zona
intersecfiei str. Kiev - str. Cahul. Investitorul a afirmat ci planifici
atribuirea perioadei de 18 luni pentru construcfia obiectului in
scopul creirii accesibiliti{ii serviciilor medicale in regiunea de nord a
republicii afectate de lipsa asisten{ei medicale contemporane
calificate.
Votarea acceptdrii concepliei :

Pro: I2
S-au oblinut:O
Contra:0
1

1.

Proiectul reconstruirii obiectului nefinalizat existent din str.
Independen{ei, 52 cu schimbarea destina{iei acestuia in bloc locativ
de tip hotelier se respinge din motivul regimului de inil{ime P+6

neargumentat gi aspectului arhitectural nespecific caracterului zonei
in care se inscrie obiectul. Se aten{ioneazd cil nu este previzuti
organizarea rafionali a teritoriului, acceselor, parcirii auto pentru
vizitatorii qi angajafii complexului restaurantului Nistru gi obiectului
propus. Se recomandi recalcularea parametrilor de utilizare a
terenului cu mentinerea regimului de inilfime existent P+2. Se
soliciti documentarea pozifiei INCP Urbanproiect in calitatea de

elaborator

al

Regulamentului

Local de Urbanism privind

indeplinirea condifiilor sus-menfionate.
Votarea reexamindrii subiectului in cadrul urmdtoarei ;edinfe:
Pro: I2
S-au obyinut:0

Contra:0

Vicepreqedintele
Consiliului Urbanistic al mun. B6lti
Ivan Macovschi

Secretarul
Consiliului Urbanistic al mun. B6lli
Iana Leadric

