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Sinteza recomandărilor 
 

parvenite în cadrul dezbaterilor publice în procesul decizional 

”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți” 

(obiect ”Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți 

elaborat de INCP ”Urbanproiect”) 

10.02.2021   13.00-15.00  Palatul Municipal de Cultură   str. Feodor Dostoievski, 24 

Nr. 

d/o 
Recomandarea expusă 

Autorul 

recomandării 

Se acceptă/ 

nu se 

acceptă 

Note/ argumentarea elaboratorului 

proiectului PUG 

Recomandările evocate în forma verbală  

1 A menține suprafața subzonelor ”spații verzi” conform 

PUG 2005: 

- Parcul Andrieș; 

- Parcul Central; 

- Parcul Victoriei; 

- Parcul Eparhiei. 

AO ”Asociația 

pentru Drepturile 

Omului LEX XXI”, 

președinte, 

dna Diana Grosu 

Se acceptă 

parțial. 

Fiecare caz depinde de situația 

urbanistică, sanitară și ecologică existentă 

și propusă în proiectul PUG conform 

NCM B.01.02-2016. Parcul Eparhiei nu a 

fost atribuit subzonei ”Spații verzi” prin 

PUG 2005. Proiectul propune atribuirea 

parcurilor zonei ”spații verzi.” 

2 A substitui noțiunea ”parc” cu noțiunea ”grădină 

publică”. A utiliza noțiunile conform Legii cu privire 

la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale. 

Nu se 

acceptă. 

Subiectul ține de competența Consiliului 

mun. Bălți și comisiei de toponimie. Se 

utilizează noțiunile existente. Modificările 

pot fi introduse conform Regulamentului 

privind denumirea și schimbarea 

denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, 

scuarurilor, cartierilor locative și 

edificiilor în municipiul Bălți. 

3 A preciza regimul de înălțime în UTR-1 ”Centru”. Nu se 

acceptă. 

Se va preciza la etapa elaborării Planului 

Urbanistic de Detaliu al zonei centrale. 

Regimuri de înălțime se indică per 

subzonă, specificînd indicii POT și CUT. 
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4 A menține destinația zonelor ”spații verzi”, a evita 

schimbarea destinației acestora. 

Consilierul 

Consiliului mun. 

Bălți, dl Sergiu 

Burlacu 

Se acceptă.  

5 A evita schimbarea destinației teritoriilor industriale în 

rezidențiale. 

Nu se 

acceptă. 

Revitalizarea teritoriilor industriale și 

atribuirea acestor unor funcții sociale, cît 

și transferarea întreprinderilor în zona 

periferică a localităților prezintă o practică 

acceptată mondial. 

6 A evita posibilitatea construirii unor benzinării, ținînd 

cont de numărul suficient al acestora. 

Se acceptă.  

7 A atribui zonei Parcului Eparhiei și terenului în 

adiacența fostului cinematograf ”Юность” subzona 

”spații verzi”. A exclude posibilitatea atribuirii 

subzonei ”teritoriu de utilitate publică.” 

Reprezentantul 

societății civile, dl 

Maxim Burduja 

Se acceptă.  

8 A asigura protejarea monumentelor de arhitectură, 

istorie și cultură prin instaurarea zonelor de protecție 

în PUG. 

Se acceptă.  

9 A face referință la proiectul Regulamentului privind 

zonele de protecție a rețelelor termice. 

SA ”Cet-Nord”, 

directorul tehnic, dl 

Igor Savin 

Nu se 

acceptă. 

Referințele respective pot fi făcute la 

actele normative ce au intrat în vigoare la 

momentul elaborării PUG. 

10 A organiza bd. Mihai Eminescu în două benzi de 

circulație. 

Ex-arhitect-șef al 

mun. Bălți, dl Boris 

Grițunic 

Se acceptă.  

11 A introduce conexiunea str. Păcii cu str. Mihai 

Viteazul. 

Se acceptă.  

12 A introduce unirea str. Ivan Franko cu str. 

Locomotivelor prin pod. 

Nu se 

acceptă. 

Este prevăzut. Vezi planșa nr.11 Rețeaua 

de străzi și drumuri. 

13 A preciza regimul de înălțime în zona str. N. Iorga – r. 

Răut în paramentru de 9-15-17 etaje. 

Nu se 

acceptă. 

 

Se va preciza la etapa elaborării Planului 

Urbanistic de Detaliu al zonei centrale. 

Regimuri de înălțime se indică per 

subzonă, specificînd indicii POT și CUT. 

Pentru subzona R2 în RLU este indicată  

înălțimea pînă 16 etaje. 

14 A specifica necesitatea extinderii orașului din contul 

localităților vecine. 

Se acceptă.  

15 A atribui obiectelor sociale regimul de înălțime P+1. Nu se 

acceptă. 

Nu poate fi aplicat pentru obiecte de 

învățămînt, oficii, clădiri administrative. 
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Se va preciza la etapa elaborării a 

planurilor urbanistice de detaliu. 

16 A include în intravilanul municipiului terenul 

cimitirului din partea s. Țambula. 

Nu se 

acceptă. 

Terenul este propus spre includere în 

intravilanul municipiului. Procedura ține 

de competența APL și a Guvernului. 

17 A nu institui zone verzi asupra proprietăților private. Se acceptă 

parțial. 

Fiecare caz depinde de situația 

urbanistică, sanitară și ecologică existentă 

și propusă în proiectul PUG conform 

NCM B.01.02-2016. 

Recomandările prezentate în forma scrisă 

18 A substitui codul R1 (culoarea galbenă) cu codul C 

(culoare roză) în UTR-8 (str. Feroviarilor), ținînd cont 

de zona de producere adiacentă dominantă. 

Arhitect, dl Anatolie 

Cecan 

Se acceptă.  

19 A face referință la proiectul Regulamentului privind 

zonele de protecție a rețelelor termice. 

SA ”Cet-Nord”, 

directorul tehnic, dl 

Igor Savin 

Nu se 

acceptă. 

Referințele respective pot fi făcute la 

actele normative ce au intrat în vigoare la 

momentul elaborării PUG. 

20 A exclude idea trasării unei străzi subterane dinspre 

bd. Mihai Eminescu prin str. Independenței și piețe 

pietonale. 

SRL ”Absolut 

studio”, arhitect, dl 

Roman Tighineanu 

 Nu se 

acceptă. 

Idea trasării străzii este atribuită perioadei 

după termenul de calcul a proiectului 

actualizării PUG și este una conceptuală. 

21 A indica în fiecare UTR spații verzi de mici 

dimensiuni. 

Reprezentantul 

societății civile, dl 

Maxim Burduja 

Nu se 

acceptă. 

Planurile urbanistice generale a 

localităților țin de zonificare generală. 

Elemente de amenajare a cartierelor, 

teritoriilor aferente clădirilor publice se 

indică în planurile urbanistice de detaliu, 

ținînd cont de ierarhia documentațiilor 

urbanistice și normativele în construcții cu 

referire la procentul de înverzire a 

terenurilor în raport cu destinația generală 

a acestora. 

22 A asigura protejarea monumentelor de arhitectură, 

istorie și cultură prin instaurarea zonelor de protecție 

în PUG de la 50 pînă la 100 de metri. 

AO ”Asociația 

pentru Drepturile 

Omului LEX XXI”, 

președinte, dna 

Diana Grosu 

Se acceptă.  

23 A menține suprafața subzonelor ”spații verzi” conform 

PUG 2005: 

- Parcul Andrieș; 

Se acceptă 

parțial. 

Fiecare caz depinde de situația 

urbanistică, sanitară și ecologică existentă 

și propusă în proiectul PUG conform 

http://code-industry.net/


- Parcul Central; 

- Parcul Victoriei: 

- Parcul Eparhiei. 

NCM B.01.02-2016. Parcul Eparhiei nu a 

fost atribuit zonei ”Spații verzi” prin PUG 

2005. Proiectul propune atribuirea 

parcurilor zonei ”spații verzi.” 

24 A prezenta Raportul realizării PUG 2005. Se acceptă 

parțial. 

Nu ține de competența elaboratorului. Se 

va executa analiza generală. 

25 A indica regimul de înălțime maxim admisibil al 

fiecărei UTR. 

Nu se 

acceptă. 

Regimuri de înălțime se indică per zonă, 

specificînd indicii POT și CUT. În RLU 

este indicat regimul de înălțime maxim 

admisibil pentru codurile R1 și R2 al 

fiecărei UTR. 

26 A face referință la strategie de susținere a persoanelor 

cu dizabilități. 

Nu se 

acceptă. 

Accesibilitatea mediul urban a fost 

reflectată în sistemul NCM, care este 

obligatoriu pentru aplicare la etapa 

proiectelor de execuție. 

27 A interzice trasarea rețelelor edilitare prin parcuri. Nu se 

acceptă. 

Zonele spațiilor verzi bine organizate 

dispun de facilități, precum ar fi rețele de 

iluminat, rețele de apă și canalizare, etc. 

28 A efectua delimitarea parcurilor. Nu se 

acceptă. 

Nu ține de competența elaboratorului. 

Majoritatea parcurilor sunt delimitate. 

29 A utiliza noțiunile conform Legii cu privire la spațiile 

verzi ale localităților urbane și rurale. 

Nu se 

acceptă. 

Subiectul ține de competența Consiliului 

mun. Bălți și a comisiei de toponimie. Se 

utilizează noțiunile existente. Modificările 

pot fi introduse conform Regulamentului 

privind denumirea și schimbarea 

denumirilor străzilor, pieților, parcurilor, 

scuarurilor, cartierilor locative și 

edificiilor în municipiul Bălți. 

30 A indica în legenda Regulamentului Local de 

Urbanism (coala 25) semnificația culoarei bordo. 

Se acceptă.  

 

Totaluri: 

Recomandările acceptate – 10  Recomandările parțial acceptate – 4  Recomandările neacceptate (respinse) - 16   
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Sinteza recomandărilor 
 

parvenite în perioada consultărilor publice în procesul decizional 

”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți” 

 (obiect ”Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți 

elaborat de INCP ”Urbanproiect”) 

în forma scrisă 

Nr. 

d/o 
Recomandarea expusă 

Autorul 

recomandării 

Se acceptă/ 

nu se acceptă 

Note/ argumentarea elaboratorului 

proiectului PUG 

1 A indica spații verzi existente la UTR-24 în subzona 

rezidențială R2-24.  

AO ”Asociația 

pentru Drepturile 

Omului LEX XXI”, 

președinte, 

dna Diana Grosu 

Nu se 

acceptă. 

Planurile urbanistice generale a 

localităților țin de zonificare generală. 

Elemente de amenajare a cartierelor, 

teritoriilor aferente clădirilor publice se 

indică în planurile urbanistice de detaliu, 

ținînd cont de ierarhia documentațiilor 

urbanistice și normativele cu referire la 

de procentul de înverzire a terenurilor în 

raport cu destinația generală a acestora. 

Destinația generală a curților blocurilor 

locative este facilitarea funcțiilor 

rezidențiale. Acestor zone verzi și 

elementelor de amenajare nu pot fi 

atribuite funcții autonome. 

2 A nu atribui codul R2-24 terenului adiacent blocurilor 

locative din str. Calea Ieșilor, 3. 

Nu se 

acceptă. 

3 A nu atribui codul R2-24 terenului adiacent blocurilor 

locative din str. Victoriei, 8-10. 

Nu se 

acceptă. 

4 A atribui codul R1-24 cu regim redus de înălțime a 

unor proprietăți existente în interiorul cartierului 

locativ din limita str.  Calea Ieșilor – str. T. 

Vladimirescu – str. N. Ostrovschi – str. Decebal. 

Nu se 

acceptă. 

Este evident că funcțiunea dominantă a 

cartierului din limita str.  Calea Ieșilor – 

str. T. Vladimirescu – str. N. Ostrovschi 

– str. Decebal este blocuri locative 

multietajate. Situația existentă prezintă o 

disfuncționalitate urbană. 

5 A introduce codul V unei părți a teritoriului instituției 

de învățămînt LT Ștefan cel Mare. 

Nu se 

acceptă. 

Planurile urbanistice generale a 

localităților țin de zonificare generală. 
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Elemente de amenajare a teritoriilor 

aferente clădirilor publice se indică în 

planurile urbanistice de detaliu, ținînd 

cont de ierarhia documentațiilor 

urbanistice și normativele în construcții 

(NCM C.01.03:2017) cu referire la 

procentul de înverzire a terenurilor în 

raport cu destinația generală a acestora. 

Teritoriul instituției este delimitat și nu 

poate fi divizat. 

6 A exclude codul V (spații verzi) la intersecția str. 

Decebal cu str. Cale Ieșilor. 

Se acceptă.  

7 A atribui codul V (spații verzi) teritoriului de-a 

lungul str. Calea Ieșilor pînă la str. Nikolai Ostrovski. 

Nu se 

acceptă. 

Aliniamentul str. Calea Ieșilor este fixat 

în mărime de 45 de metri, inclusiv cu 

fîșii verzi conform profilului străzii. 

Zonei între aliniamente se atribuie codul 

T – căi de comunicații și transport. 

8 A atribui codul V la intersecția str. Decebal cu str. 

Cale Ieșilor a unui alt teren din adiacență. 

Nu se 

acceptă. 

Planurile urbanistice generale a 

localităților țin de zonificare generală. 

Elemente de amenajare se indică ținînd 

cont de ierarhia documentațiilor 

urbanistice. 

9 A modifica marcarea tipurilor de zone. Nu se 

acceptă. 

Marcarea prezintă semne convenționale 

pentru zone funcționale, nu și regimuri. 

10 A interzice construcții noi în zonele R2. A introduce 

altă marcare. 

Nu se 

acceptă. 

Nu există temei pentru conservarea 

zonelor. Marcarea prezintă semne 

convenționale pentru zone funcționale, 

nu și regimuri. 

11 A interzice construcții noi în zonele C. A introduce 

altă marcare. 

Nu se 

acceptă. 

Nu există temei pentru conservarea 

zonelor. Marcarea prezintă semne 

convenționale pentru zone funcționale, 

nu și regimuri. 

12 Отнести участки в районе ул. Штефана чел Маре 

щи Сфынт, 195 к зоне общественного назначения 

взамен индустриального для обеспечения 

SRL Noxterlux Прини-

мается. 
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развития района Молодова. 

13 Отнести прилегающую зону к участку по ул. 

Юрия Гагарина, 45 к зоне общественного 

назначения взамен зоны малоэтажного жилья для 

обеспечения развития первой линии улицы 

общегородского значения. 

SRL Esplan-lux Прини-

мается. 

 

14 Актуализировать статистические данные за 2018 

год путѐм применения данных за 2021 год. 

Управление 

Коммунального 

Хозяйства 

Примэрии мун. 

Бэлць 

Частично 

прини-

мается. 

Сбор данных был запланирован на 

2018 год. Работа над проектом 

производилась по графику с запросом 

актуальных данных у подразделений 

местной публичной администрации. В 

случае, если изменения существенны, 

необходимо предоставить 

информацию на dacbalti@gmail. com 

для cверки. 

15 Использовать текущие актуальные данные 

инвентаризации зелѐных насаждений. Исключить 

данные за 2003 год. 

Частично 

прини-

мается. 

16 Предусмотреть парк площадью от 5 га для района 

Новые Бельцы. 

Не прини-

мается. 

Парк предусмотрен (Том III, UTR-30, 

V1-30). 

17 Предусмотреть парк площадью от 5 га для района 

БАМ (Дачия). 

Прини-

мается. 

 

18 Предусмотреть транспортную артерию – дублер 

для участка от ул. Сорокской до ж/д моста для 

организации объездного движения с 

минимальным количеством выездов на 

объездную. 

Не прини-

мается. 

Дублѐр предусмотрен на перспективу 

(схема №11). 

19 A utiliza informația cadastrală și delimitarea existentă 

în stabilirea zonificării teritoriului cu o claritate între 

terenuri publice a statului și a administrației publice 

locale, cu prioritatea examinării terenurilor fondului 

forestier și agricole. 

Direcția proprietate 

municipală și relații 

funciare a Primăriei 

mun. Bălți 

Se acceptă.  

20 A include în PUG schema delimitării teritoriului 

mun. Bălți în zone economice-planimetrice. 

Direcția generală 

financiar-economică 

a Primăriei mun. 

Bălți 

Nu se 

acceptă. 

Conținutul PUG este stabilit prin NCM 

B.01.02-2016 și caietul de sarcini. 

Subiectul ține de competența 

administrației publice locale. 

21 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic: 

Se acceptă.  
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A expune sintagma ”mii oam.” în redacția ”mii pers.” 

22 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.15: 

A expune sintagma ”979,9 mii oam.” în redacția 

”979,7 mii pers.” 

Se acceptă.  

23 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.15 și pag.19: 

A expune sintagma ”SA Knauf” în redacția ”SRL 

Knauf-Ghips”. 

Se acceptă.  

24 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.15: 

A completa sintagma ”SA Combinatul de pâine” în 

redacția ”... de pîne din Bălți, producerea pâinii”. 

Se acceptă.  

25 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.15: 

A revizui sintagma ”coaserea hainelor”. 

Se acceptă.  

26 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.15: 

A substitui sintagma ”mici și medii” cu sintagma 

”mici și mijlocii”. 

Se acceptă.  

27 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.16: 

A exclude din tabelul ”Ramurile industriei” 

transportul din motiv că transportul nu prezintă 

ramura industriei sau a substitui noțiunea ”Ramurile 

industriei” cu noțiunea ”tip de activitate economică”. 

Se acceptă.  

28 La Memoriul General (Volumul II). Cap.3 

Potențialul economic, pag.18: 

A exclude sintagma ”SA Bălțeanca”. 

Se acceptă.  

29 La Memoriul General (Volumul II). Cap.4 Populația, 

pag.23: 

A expune corect denumirea tabelului 4.1.1 ”...2009-

2018”. 

Se acceptă.  

30 La Memoriul General (Volumul II). Cap.4 Populația, 

pag.23: 

Se acceptă.  
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A substitui sintagma ”locuitori” în denumirea 

diagramei 4.1.1 cu sintagma ”persoane”. 

31 La Memoriul General (Volumul II). Cap.4 Populația, 

pag.24: 

A modifica datele tabelului 4.1.2. 

Se acceptă 

parțial. 

Colectarea datelor statistice a fost 

planificată pentru anul 2018 în 

conformitate cu graficul de lucru aprobat. 

Dacă schimbările sunt semnificative este 

necesar de a expedia informația la 

dacbalti@gmail.com cu indicarea sursei 

pentru verificarea datelor tabelurilor. 

32 La Memoriul General (Volumul II). Cap.4 Populația, 

pag.26: 

A completa și argumenta afirmația ”... s-a efectuat în 

3 variante – optimistă, medie și pesimistă”. 

Se acceptă.  

33 A actualiza datele la compartimentul 16 ”Alimentarea 

cu energie termică” prin utilizarea datelor relevante 

2020. 

SA ”Cet-Nord” Nu se 

acceptă. 

Colectarea datelor pe sectoare a fost 

planificată pentru anul 2018 în 

conformitate cu graficul de lucru aprobat. 

Revizuirea compartimentului nu a fost 

planificată pentru anul 2021. 

34 A face referință la proiectul Regulamentului privind 

zonele de protecție a rețelelor termice. 

Nu se 

acceptă. 

Referințele respective pot fi făcute la 

actele normative ce au intrat în vigoare la 

momentul elaborării PUG. 

35 A include în PUG condiția obligatorie de avizare a 

proiectelor de construcții noi cu SA Moldtelecom. 

SA Moldtelecom Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. Proiectele de 

execuție se avizează în baza NCM 

A.07.02-2012. 

36 Обозначить на пересечении ул. М. Витязул и бул. 

М. Еминеску место установки памятника воинам-

интернационалистам, парковку и фонтан. 

Союз Ветеранов 

Войны в 

Афганистане и 

Военных 

Конфликтов 

Других Стран 

Частично 

принимается. 

Место установки памятника указано 

на чертеже № 7 «Охрана памятников. 

Существующее положение».  

Генпланы населенных пунктов 

связаны с общим зонированием. 

Элементы обустройства 

микрорайонов, территорий, бульваров 

и т. п.  указываются в планах 

детальной планировки. 
Totaluri: 

Recomandările acceptate – 16  Recomandările parțial acceptate – 3  Recomandările neacceptate (respinse) - 17   
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SINTEZA RECOMANDĂRILOR 

 dlui Alexandr Baikalov 

asupra «Memoriului General» 

(Volumul II, obiectul «Actualizarea Planului Urbanistic General al mun. Bălți») 

 

Nr. 

d/o a 

notei  

BA- 

Nr. 

coala 

din 

volum 

Capitol 

din 

volum 

Nr. d/o 

a 

recom. 

Recomandări expuse 

Se acceptă/ 

nu se 

acceptă 

Note/ 

argumentarea elaboratorului 

proiectului  

1.  6 

 

1.1 

Obiectul 

lucrării 

 

1.  A anexa copia comandei Primăriei. Caietul de 

sarcini disponibil pe http://balti.md/primaria-mun-

balti-anunta-procedura-de-achizitionare-

achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-

documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-

urbanistic-general-al-mun-balti/. 

Se acceptă.  

2.  A exclude posibilitatea emiterii autoizațiilor de 

construire în zone verzi V1 in care sunt clasate 

principalele gradine publice a orașului. 

Nu se 

acceptă. 

Autorizații de construire se emit și 

pentru lucrări de amenajare. 

Excluderea posibilității de emitere va 

bloca executarea tuturor tipuri de 

lucrări. 

3.  A exclude instaurarea regimului de înălțime mare 

vualat in UTR-1 prin referirea la înălțimea clădirilor 

vecini (dar avem deja o înaltă clădire în plin centrul 

istoric al orașului). 

Parțial se 

acceptă. 

Regimul de înălțime se indică 

detaliat la etapa elaborării Planului 

Urbanistic de Detaliu al zonei 

centrale. S-a indicat POT și CUT per 

subzonă. 

4.  A exclude posibilitatea creării la parter anumitor 

blocuri locative localelor care recepționează 

publicul, pe cînd zona verde imediat vecină nu 

permite accesul către bloc fără a distruge zona 

verde. 

Nu se 

acceptă. 

Posibilitatea creării spațiilor 

nelocative în blocurile locative 

existente se reglementează prin 

Legea RM nr.75/2015 - prin acordul 

http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-urbanistic-general-al-mun-balti/
http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-urbanistic-general-al-mun-balti/
http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-urbanistic-general-al-mun-balti/
http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-urbanistic-general-al-mun-balti/
http://balti.md/primaria-mun-balti-anunta-procedura-de-achizitionare-achizitionarea-serviciilor-de-elaborare-a-documentatiei-de-proiect-actualizarea-planului-urbanistic-general-al-mun-balti/
http://code-industry.net/


notarial al tuturor proprietarilor de 

apartamente.  

2.  5.  A completa în ce constă anume și detaliat 

neconformarea documentației urbanistice actuale 

noilor condiții socio-economice. 

Se acceptă.  

6.  A prezenta bilanțul-raport PUG 2005. Se acceptă 

parțial. 

Raportarea nu ține de competența 

elaboratorului. Se va executa analiza 

generală. 

7.  A prezenta raportul rezultatelor aplicării 

prevederilor PUG 2005 cu toate autorizatiile emise 

contrar prevederilor PUG 2005. 

Se acceptă 

parțial. 

Raportarea și aplicarea PUG nu țin 

de competența elaboratorului. Se va 

executa analiza generală. 

8.  A completa dacă au fost atinse scopuri și directive 

stabilite în PUG 2005. 

Se acceptă.  

3.  9.  A completa cu problemele de dezvoltare a 

municipiului. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.83-84, p.256 a memoriului - 

Zonificarea teritoriului, Concluzii. 

Direcții prioritare de dezvoltare. 

10.  A preciza care sunt schimbările în domeniul 

construcțiilor locative și al infrastructurii sociale la 

Bălți. A prezenta bilanțul-raport privind aceste 

schimbări. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.29-59 a memoriului - Fondul 

Locativ, Dezvoltarea Insfrastructurii 

Sociale. 

4.  11.  A specifica dacă este prevăzută lărgirea 

magistralelor principale, inclusiv prin expropriere, 

sau a altor străzi. A preciza străzi spre introducerea 

în circulație.  

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.122-146 a memoriului - Căi 

de comunicații și transport. 

5.  12.  A specifica cauze precise a schimbării numărului și 

granițelor ale UTR-urilor trecând de la 37 la 34. 

Se acceptă. Delimitarea teritoriului în UTR este 

concepția autorului în raport cu 

suprafețele acestora și hotarele 

stabilite prin bariere fizice - 

magistrale, căi ferate, limita 

intravilan, dezvoltarea urbanistică. 
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13.  Opinia: Nici un factor din cele listate (ecologic, 

sanitar) nu pare a fi fost considerat pentru noua 

zonificare. 

Nu se 

acceptă. 

Opinia. Sunt necesare argumente. 

Vezi planșa nr.4 Protecția mediului. 

Restricții sanitare și ecologice. 

6.  14.  A clarifica analiza situației existente (ex. autorizații 

de construire emise în zonele verzi, cu regim de 

înălțime nerespectat în centru, autorizații de 

construire emise chiar pe lângă clădirilie istorice pe 

str. Dostoievski). 

Nu se 

acceptă. 

Raportarea și aplicarea PUG nu țin 

de competența elaboratorului. 

15.  A prezenta concluzii și preconizări urbanistice în 

memoriu privind disfuncționalități și priorități. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.6 Disfuncționalități și 

priorități. 

7.  16.  A completa raportul Fondului Locativ. Din motiv că 

sunt reiterate simple date statistice a prezenta 

analiza existentului și concluzii precum si 

preconizări urbanistice.  

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.29-36 a memoriului - Fondul 

Locativ. Vezi p.83-84 a memoriului - 

Zonificarea teritoriului. 

8.  17.  A verifica dacă proiect PUG 2019 propune cu 

adevărat ceva nou sau se limitează doar la 

constatarea situației existente pentru echipament 

tehnico-edilitar.  

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.146-238 a memoriului. 

9.  18.  A evita contradicții în memoriu: ex. protejăm 

mediul, dar schimbăm destinația terenurilor verzi in 

cea comercială, nu punem accent pe piste ciclabile, 

creăm nucleul verde în zona Canalului Canotaj, dar 

în același timp menționăm acolo zona construibilă 

atât pentru fondul locativ viitor, prezent precum și 

pentru clădiri mari (stadion) și încă și tragem 

drumul prin parc și pe albia Răutului mai creăm 

drum). 

Parțial se 

acceptă. 

Se acceptă condiția păstrării spațiilor 

verzi. Piste ciclabile se regăsesc în 

profilurile străzilor. Zona Canal 

Canotaj este concepția autorului 

argumentată prin necesitatea creării 

legăturii zonelor de nord cu centrul 

orașului, inclusiv prin redirecționarea 

fluxurilor de transport pe teritoriul de 

rezervă. 

10.  19.  A lista metode si intrumente de lucru la care se face 

referirea - necesare atît elaborării, aprobării cît şi 

urmării aplicării PUG-lui. 

Se acceptă.  
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11.  20.  A completa scopurile lucrării cu sintagma: 

Protejarea patrimoniului istoric. 

Se acceptă.  

12.  21.  A specifica care este politica urbanistică privind 

parcările inclusiv subterane sub clădirile cu blocuri 

locative și sub piețile mari. A prevedea 

coeficientele a numarului de parkings subterane 

proporțional la număr de locuitori blocurilor 

locative și la număr de vizitatori spațiilor 

comerciale și birouri. A introduce obligativitatea 

respectării numărului respectiv de parkings. 

Nu se 

acceptă. 

Numărul de locuri de parcaj pentru 

blocuri locative este indicat. Este 

obligatorie respectarea anexei nr.7 

din NCM B.01.05:2019 ”Normele de 

calcul pentru parcări auto”. 

13.  7 1.1 

Obiectul 

lucrării 

 

22.  A redacta sintagma ”s-au propus şi unele străzi 

noi” prin indicarea celor care au propus. 

Se acceptă. Indicarea străzilor propuse - vezi 

compartimentul 10.2 a memoriului 

general. 

14.  23.  A redacta sintagma ”nivel cultural înalt” ca 

element de limbaj de stradă. 

Se acceptă.  

15.  24.  La paragraful ”Este necesar de preconizat măsuri 

de organizare a timpului liber al populaţiei cum: 

sportul, turismul, odihna...” a completa că în 

zonele verzi ca parcuri, grădini și scuaruri nu 

trebuie amplasată nici o întreprindere și nici o 

instituție. Singură amenajarea spațiilor verzi poate 

rezuma la trasarea aleilor pietonale și la plantarea 

arborilor și arbuștilor precum și tăierea lor regulară.  

Nu se 

acceptă. 

Normele de amplasare a obiectelor și 

amenajărilor sunt indicate în 

Regulamentul Local de Urbanism 

pentru subzonele  spațiilor verzi - 

V1, V2, V3. 

16.  25.  A specifica în harta zonelor cu monumente la Bălți 

zonele unde principiul constructibilității este limitat 

la păstrarea existentului – care trebuie implementat 

inclusiv prin crearea servitutelor publice (trebuie 

publicat de Primăria în cadastru) și respectat în 

orice autorizație de construire. În harta sunt doar 

indicații localizării aproximative fără a desena zone 

de protecție privind ocrotirea monumentelor.  

Se acceptă 

parțial. 

Cadastrul bunurilor imobile ține de 

competența Agenției Servicii 

Publice. Indicarea zonelor de 

protecție în planșa nr.7 se va efectua. 
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26.  A delimita zona centrală istorică de protecție a 

patrimoniului arhitectural Bălțean.  

Nu se 

acceptă. 

Se va specifica detaliat la etapa 

Planului Urbanistic de Detaliu al 

zonei centrale. 

27.  A evita regim de înălțime mare în centrul orașului 

(UTR-1) limitat pur și simplu la clădirile vecine ca 

o tentativă de legalizare a autorizațiilor de 

construire emise pentru turnul multitetajat construit 

chiar în centrul orașului. 

Nu se  

acceptă 

Se va specifica detaliat la etapa 

Planului Urbanistic de Detaliu al 

zonei centrale. S-a indicat POT și 

CUT per subzonă. 

17.  28.  A evita expresia ”nu este la nivel situația” ca 

element de limbaj de stradă. 

Se acceptă.  

18.  29.  A înlocui sintagma ”întreprinderile” cu ”clădirile 

în care au fost amplasate întreprinderile”.  

Nu se 

acceptă. 

Întreprinderile cuprind complexe de 

clădiri, amenajări și procese. 

30.  A prezenta analiza stării tehnice a fondului 

imobiliar la Bălți. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tabelul 5.1.2. 

31.  A completa cu soluții privind revitalizarea zonei 

uzinei Răut și transferul ei la pereferia orașului. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi UTR-23 a Regulamentului 

Local de Urbanism. 

32.  A specifica când va fi scos gardul pe Decebal, 

pentru a lărgi și carosabil și trotuare. 

Nu se  

acceptă 

Nu ține de competența elaboratorului 

proiectului. 

33.  A specifica unde sunt prevăzute exproprieri pentru 

lărgirea străzilor și zone în care este interzis a emite 

orice autorizație de construire,  

Nu se  

acceptă 

Profilurile srăzilor sînt prevăzute pe 

planșa 11 - Rețeaua de străzi și 

drumuri. Zone neconstruibile sînt 

identificate în proiectul 

Regulamentului Local de Urbanism. 

34.  A preciza cu ce s-au soldat astfel de prevederi în 

PUG 2005, dacă au fost respectate de Primăria 

Bălți. 

Nu se  

acceptă 

Activitatea APL privind aplicarea 

PUG nu ține de competența 

elaboratorului. 

19.  35.  A specifica dacă a fost propus noul sistem de 

evacuare a apei, a enumera soluții. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr. 13 Canalizare 

pluvială. 
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36.  A limita posibilitățile emiterii autorizațiilor de 

construire în zone inundabile. A completa 

paragraful cu preconizări urbanistice. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr. 3 Situația 

hidrogeotehnică. 

20.  37.  Ținînd cont de nivelul ridicat al apelor freatice, de a 

argumenta drumurile subterane propuse. 

Nu se 

acceptă. 

Drumul subteran este propus 

conceptual pentru perioada după 

teremenul de calcul. 

38.  A specifica dacă a fost întocmit studiul tehnic de 

sondaj prealabil pentru proiecte de drumuri 

subterane. 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. 

21.  39.  A specifica dacă a fost propusă trasarea noilor 

rețele edilitare. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșele respective pentru 

fiecare sistem de rețele edilitare. 

22.  40.  A enumera solicitările beneficiarului pentru 

perspectivă. 

Se acceptă.  

23.  41.  A enumera și preciza metodele contemporane de 

sistematizare. 

Se acceptă.  

24.  42.  A exclude expresia ”care evidenţiază problema 

reformării consecutive a teritoriului şi crearea 

condiţiilor optime vitale...” din motiv că pare a fi 

copy paste dintr-un alt document fără mare sens ca 

argumentarea într-un memoriu. A evita fraze goale 

într-un document care definește soarta orașului 

pentru mulți ani înainte. Orice cuvînt trebuie gîndit 

și să se înscrie în principiul legăturilor cauzal-

efective aplicabile la realitățile Bălțiului. 

Nu se  

acceptă. 

Opinia. Sunt necesare argumente. 

25.  43.  A evita expresia ”a vieții normale” ca element de 

limbaj de stradă. 

Se acceptă.  

26.  8 1.2 

Colecti-

vul de 

elabo-

rare 

44.  A atrage specialiștii din domeniul protecției 

patrimoniului arhitectural. Nu poate un PUG fi 

elaborat fără implicarea istoricienilor și urbaniștilor 

precum și specialiștilor în domeniul ocrotirii 

monumentelor naționale și a specialiștilor din Bălți. 

Nu se 

acceptă. 

Nu este inclus în efectivul 

elaboratorului. 

27.  9 1.3 45.  A completa sursele: Se acceptă Colectarea datelor și surselor s-a 
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Surse 

docu-

mentare 

balti.md/revitalizare-urbana/  

PROGRAMUL DE REVITALIZARE URBANĂ 

AL MUNICIPIULUI BĂLȚI Etapa I (2019 –2021) 

https://solidarityfund.md/wp-

content/uploads/2019/10/Program-de-Revitalizare-

Urbanp_Balti-RO.pdf 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Bălţi 2016-2019  

http://adrnord.md/public/files/strategii_raionale/Bal

ti_strategie_2016-2019.pdf  

http://balti.md/documentele-de-politici/strategia/  

Strategia pentru perioadă după 2019 

parțial. efectuat conform graficului de lucru 

pentru 2018-2019. 

28.  46.  A completa sursele cu lista chestionarelor cu detalii 

despre evaluatori și perioada de evaluare. 

Se acceptă.  

47.  A preciza dacă au fost consultați oameni pentru 

clădirile în care ei trăiesc unde au fost propuse zone 

cu locale comerciale la parter. A prezenta lista 

clădirilor unde au avut loc consultații. În 

propunerea zonelor cu activități comerciale la 

parter nu au fost luate în considerare spațiile verzi 

adiacente clădirilior care vor fi anihilate prin 

construirea acceselor la localuri comerciale în 

apartamente prefăcute în birouri și magazine, nu au 

fost studiate posibilitățile parcării clienților și 

existenței sau degrabă absenței spațiului public 

pentru circulație suficient, inclusiv lărgirea 

troturelor și existența posibilității parcării.  

Nu se 

acceptă. 

Propunerea spațiilor nelocative la 

parter este conceptuală și poate fi 

precizată doar la următoarele etape 

de proiectare. Posibilitatea creării 

spațiilor nelocative în blocurile 

locative existente se reglementează 

prin Legea RM nr.75/2015 - prin 

acordul notarial al tuturor 

proprietarilor de apartamente.  

https://solidarityfund.md/wp-content/uploads/2019/10/Program-de-Revitalizare-Urbanp_Balti-RO.pdf
https://solidarityfund.md/wp-content/uploads/2019/10/Program-de-Revitalizare-Urbanp_Balti-RO.pdf
https://solidarityfund.md/wp-content/uploads/2019/10/Program-de-Revitalizare-Urbanp_Balti-RO.pdf
http://adrnord.md/public/files/strategii_raionale/Balti_strategie_2016-2019.pdf
http://adrnord.md/public/files/strategii_raionale/Balti_strategie_2016-2019.pdf
http://balti.md/documentele-de-politici/strategia/
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48.  A prevedea coeficient de ocupare a birourilor mai 

ales în zone cu deficit de locuință în centrul 

orașului - tot aici trebuie prevăzută regula 

compensării creării birourilor din locuințe care  

trebuie să prevadă obligativitatea în așa caz a 

compensării suprafeții pierdute de locuințe prin 

crearea în același cartier a suprafeții echivalente de 

locuință. A prezenta lista studiilor efectuate în 

prealabil. 

Nu se 

acceptă. 

Situația existentă nu se 

caracterizează prin deficit de 

locuință. 

29.  49.  A completa sursele cu:  

Studiul geologic din []; 

Studiul apelor subterane []; 

Programul de Revitalizare Urbană al municipiului 

Bălți Etapa I (2019 –2021) 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Bălţi 2016-2019 

Avize Consiliului Național al Monumentelor 

Se acceptă.  

30.  50.  A completa sursele cu:  

Primul «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

elaborat în 1839 de arhitectul K.A. Pomorțev, fiind 

confirmat la 9 februarie 1845; 

-   Al doilea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din 1856; 

- - Al treilea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al patrulea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

Se acceptă 

parțial. 

Retrospectiva dezvoltării urbanistice 

a orașului poate fi relizată prin 

elaborarea unui studiu-analiză amplu 

a patrimoniul arhitectural-istoric și 

urbanistic. Se vor introduce referințe 

respective. 

http://code-industry.net/


- - Al cincilea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al șaselea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al șaptelea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al optulea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al noulea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

- - Al zecelea «Planul Urbanistic General or.Bălți» 

din []; 

-  Al unsprezecelea «Planul Urbanistic General or. 

Bălți” din 2004. 

51.  A încadra proiectul PUGului in toate PUGurile care 

au existat la Balti din 1845, 1856, etc. cu legături 

logice de cauză la efect. Paragraful trebuie 

completat cu detaliile PUG-urilor Bălțene din 1845 

încoace pentru a trage o linie analitică a dezvoltării 

urbanistice a orasului. 

Se acceptă 

parțial. 

Retrospectiva dezvoltării urbanistice 

a orașului poate fi relizată prin 

elaborarea unui studiu-analiză amplu 

a patrimoniul arhitectural-istoric și 

urbanistic. Se vor introduce referințe 

respective. 

31.  

 

9 1.4 

Scurt 

istoric 

52.  A publica Regulamenult PUG 2005. Nu se 

acceptă. 

Nu ține de competența 

elaboratorului. 

53.  A include explicări în memoriu care prevederi ale 

regulamentului PUG 2005 nu mai sunt bune și de ce 

și de cine a fost luată decizia de a le schimba. A 

rescrie paragraful și a suplini întreg memoriu 

analiza cauzelor de ce și care anume prevederi ale 

PUGului 2005 sunt obsolete. 

Se acceptă 

parțial. 

Există colectivul de autori. Printre 

competențele  APL este finanțarea, 

asigurarea elaborării, avizării și 

aprobării PUG, conform Legii RM 

nr.436/2006. 
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32.  10 

 

1.4 

Scurt 

istoric 

 

54.  A specifica sursa citatului ”cuibul frigurilor”. Se acceptă.  

33.  55.  A completa cu rolul istoric a evreilor care au fost 

majoritari la Bălți. 

Se acceptă.  

34.  56.  A înlocui sintagma ”Bălților” cu sinagma 

”Bălțiului”. 

Se acceptă.  

35.  57.  A completa data fondării Grădinii publice Maria – 

monument național. 

Se acceptă.  

58.  A completa: 

Primul planul de sistematizare urbană, plan 

urbanistic, a fost elaborat în 1839 de arhitectul K.A. 

Pomorțev, fiind confirmat abia la 9 februarie 1845. 

Orașul a fost supus sistematizării urbane, în spiritul 

structurii sale create în mod firesc. Conform 

planului, teritoriul urban a fost extins spre sud și 

sud-vest de Catedrală Sf. Nicolae, a cărei clădire a 

concentrat ca un focar străzile sistemului radial-

evantai, cele mai importante dintre acestea 

continuând direcția străzilor vechi. Cea mai 

importantă stradă și-a păstrat direcția drumului Iași 

(Sculeni)-Soroca; trecea printre catedrală și piață - 

astăzi strada Ștefan cel Mare și Sfînt, ce continuă 

spre podul peste Răut. 

Sediul Băncii Românești - clădire construită în 

stil mauritan de Angelo de Vecchi -  a fost distrusă 

în timpul regimului comunist, chiar dacă figura în 

lista monumentelor arhitecturale. 

Perpendicular acestei artere, orientată spre 

Catedrală Sf. Nicolae este strada care poartă 

denumirea drumului spre Chișinău, orientată spre 

podul peste Răuțel. Raza orientată spre sud-est 

Se acceptă 

parțial. 

Se acceptă partea ce ține de 

dezvoltarea urbanistică cu condiția 

indicării sursei. 
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făcea legătura între catedrală și conacul 

proprietarilor orașului (Panaite, Catargi, Bodesu). 

Pe această rază s-au format câteva piețe comerciale 

și publice, cu un spațiu curgător similar sistemului 

vaselor comunicante: piața cu alimente, piața de 

cai, centrul comercial de formă pentagonală - 

Tarabele comerciale. Pe direcția sudică un enorm 

sector reprezenta oborul pentru vite cornute. 

În conformitate cu proiectul din 1839 a avut loc 

sistematizarea orașului și construcția spitalului 

militar (1826), a poștei, a penitenciarului (1828) și 

amplasarea conacului urban al proprietarilor și a 

oborului, obiective încadrate perfect în structura 

urbană, realizată după confirmarea proiectului în 

1845, în total în oraș 1516 clădiri. 

În așa mod, centrul arhitectural al Bălțiului s-a 

format pe teritoriul din apropierea Catedralei, în 

jurul nucleului vechi al urbei în partea centrală. 

Aplicarea proiectului s-a realizat, însă, în mod 

mecanic. Au fost comasate în cartiere trapezoidale 

parcelele private și au fost divizate alte parcele, mai 

mari, prin trasarea străzilor-raze și străzilor 

concentrice. Străzile-raze din partea de vest a 

orașului erau orientate spre Catedrala Sf. Nicolae, 

iar cele dinspre sud și est, unde orașul era dens 

populat, orientarea străzilor a întâmpinat dificultăți, 

fiind realizate fără a respecta faptul că în vizor era 

proiectată Catedrala. În partea de nord-est a 

orașului, spre Soroca și Hotin și în regiunea 

oborului de vite, s-a păstrat parcelarea veche, cu 

străzile inițiale, cu un contur neregulat. 
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Sădită în 1818 grădina centrală de la Bălți a fost 

denumită din 1856 grădină publică Maria (astăzi 

monument național ocrotit de stat) inițial în onoarea 

împărătesei Maria Alexandrovna. Ulterior este 

cunoscută în perioada interbelică tot ca Grădina 

publică Maria cu referire la Regina Maria a 

României, nepoata împărătesei Maria 

Alexandrovna. Primul plan arhitectural a devenit 

punct de pornire a dezvoltării orașului. Planul 

urbanistic din 1845 se reflectă și în prezent în trama 

stradală a orașului Bălți.  

36.  59.  A completa cu informația despre Piața Bodescu – 

piața unde se întîlneau mau multe străzi în forma de 

stea.   

https://fototecaortodoxiei.ro/.../vedere-din-piata... 

https://esp.md/.../snimki-1910-goda-zapechatleli-

prazdnik... 

https://esp.md/.../rayony-kvartaly-kak-vyglyadeli-

belcy-v... 

Se acceptă.  

37.  11 1.4 

Scurt 

istoric 

60.  A completa că este singur oraș în Moldova cu două 

gări feroviare și trei direcții căilor ferate de la Bălți. 

Se acceptă.  

38.  61.  A completa paragraful cu informația despre Bălți 

din sursa: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C8%9Bi

#Arhitectur%C4%83  

Se acceptă.  

39.  62.  A completa cu contribuția emblematică a Etti-Rosa 

Spirrer în patrimoniul urbanistic bălțean:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Etti-Rosa_Spirer  

https://ne-

np.facebook.com/adolexadolex/posts/28526212116

89306/ 

https://fr.slideshare.net/ghenador/monumentele-din-

municipiul-bli 

https://campanii.tv8.md/feed/522  

Se acceptă.  

https://fototecaortodoxiei.ro/evenimente-si-solemnitati-din-trecutul-bisericesc/procesiuni-si-solemnitati-religioase/pelerinaj-rusesc-in-basarabia/vedere-din-piata-bodescu-cu-pelerinii-veniti-la-procesiunea-icoanei-sfinte-de-la-manastirea-harbovat-jud-ungheni-1729.html
https://esp.md/podrobnosti/2020/02/09/snimki-1910-goda-zapechatleli-prazdnik-na-ploshchadi-bodesku-v-belcah-chto
https://esp.md/podrobnosti/2020/02/09/snimki-1910-goda-zapechatleli-prazdnik-na-ploshchadi-bodesku-v-belcah-chto
https://esp.md/podrobnosti/2018/02/14/rayony-kvartaly-kak-vyglyadeli-belcy-v-dorevolyucionnoe-vremya
https://esp.md/podrobnosti/2018/02/14/rayony-kvartaly-kak-vyglyadeli-belcy-v-dorevolyucionnoe-vremya
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C8%9Bi#Arhitectur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83l%C8%9Bi#Arhitectur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Etti-Rosa_Spirer
https://ne-np.facebook.com/adolexadolex/posts/2852621211689306/
https://ne-np.facebook.com/adolexadolex/posts/2852621211689306/
https://ne-np.facebook.com/adolexadolex/posts/2852621211689306/
https://fr.slideshare.net/ghenador/monumentele-din-municipiul-bli
https://fr.slideshare.net/ghenador/monumentele-din-municipiul-bli
https://campanii.tv8.md/feed/522
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40.  63.  A completa cu informația privind istoria schimbării 

hartei străzilor de sovietici prin anii 60-70 

(distrugerea vechilor cartiere istorice, pieții 

Bodescu, direcției și formei străzilror în forma de 

stea – toate ăstea pentru a crea cea mai mare zona 

pietonală în Moldova), PUG controversat al lui 

Șoihet în anii 50-70. A completa cu relatarea 

PUGurilor Bălțene în ordin cronologic - de la 1845 

si mai departe. 

Se acceptă 

parțial. 

Tema abordată necesită a fi obiectul 

unui studiu fundamental care va 

depăși volumul prezentei lucrări. 

Patrimoniul epohei necesită a fi 

reevaluat și documentat din punct de 

vedere arhitectural-urbanistic. Se va 

efectua analiza generală. 

41.  64.  A prezenta analiza dispariției fondului istoric 

arhitectural, stradal și grădinăresc în perioada 

sovietică și apariția  construcțiilor ilegale multiple 

care au apărut după destrămarea URSS. 

Se acceptă 

parțial. 

Tema abordată necesită a fi obiectul 

unui studiu fundamental care va 

depăși volumul prezentei lucrări. 

Patrimoniul epohei necesită a fi 

reevaluat și documentat din punct de 

vedere arhitectural-urbanistic. Se va 

efectua analiza generală. 

65.  A introduce paragraf despre starea monumentelor 

de arhitectură și istorice naționale la Bălți. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tabelul 7.5.1. Evaluarea stării 

patrimoniului ține de competența 

Agenției de inspectare și restaurare a 

monumentelor. 

66.  A constata multiplele reconstrucții, anexe. Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. 

67.  A completa cu concluzii adevărate urbanistice în 

primul rând. A rescrie mult mai detaliat anume din 

punct de vedere a diferitor perioade urbanistice 

istorice la Bălți. 

Nu se 

acceptă. 

Analiza detaliată a perioadelor 

istorice nu ține de obiectul lucrării. 

42.  11 2.1 

Structu-

ra geo-

logică 

68.  A preciza la ce anume cartiere ale orașului se aplică 

cercetări și concluzii privind structura geologică.  

Se acceptă.  
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43.  12 2.2 

Condiții 

tectonice 

69.  A preciza locația geografică exactă la Bălți (ex. care 

UTR) privind regimul și direcția mișcărilor 

tectonice.  

Se acceptă.  

44.  12 2.3 

Condiții 

hidrogeo

logice 

70.  A preciza locația geografică exactă la Bălți (ex. care 

UTR) a coastelor văilor rîurilor Răut și Răuțel. 

Se acceptă.  

45.  71.  A preciza alocurile înmlăștinite pe cartiere. Se acceptă.  

46.  72.  A preciza adâncimea precis în diferite cartiere ale 

orașului esențiale pentru construire parcărilor 

subterane.  

Nu se 

acceptă. 

Pentru construirea parcărilor 

subterane se vor efectua studiile 

hidrogeologice de către investitorii 

acestor obiecte. 

47.  73.  A preciza locația geografică exactă la Bălți (ex. care 

UTR) a terenurilor cu condiții hidrogeologice 

simple. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

48.  13 2.3 

Condiții 

hidrogeo

logice 

74.  A preciza locația geografică exactă la Bălți a 

regiunii de absorvire.  

Se acceptă.  

49.  75.  A actualiza referință - Antinovici, 1973. Nu se 

acceptă. 

Sursele se identifică de către autor. 

50.  76.  A preciza locația în preajma de cumpene a 

apelor, în părțile de coastă a văilor și vîlcelelor 

de rîu. 

Se acceptă.  

51.  77.  A preciza paragraful și locația geografică: ”Apele 

sunt fără tensiune, nivelul lor este legat cu căderea 

depunerilor atmosferice și cu dezgrevarea în 

acumulările de alunecări a apelor.” A nu cita 

cărțile din 1974 fără orice indicație a aplicării la 

zone concrete la Bălți.  

Se acceptă 

parțial. 

Sursele sunt identificate de către 

autor. 

52.  13 2.4 78.  A preciza locația văilor cu direcția sublatitudională. Se acceptă.  
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53.  Condi-

țiile 

geomorf

ologice 

79.  A preciza locația coastelor cu alunecări, 
deluviale, luncilor inundabile a văilor și a 

vîlcelelor abrupte.  

Se acceptă.  

54.  13 2.4 

Condi-

țiile 

hidrolo-

gice 

80.  A preciza cartierele care sunt amplasate în bazinul 

rîurilor. 

Se acceptă.  

55.  81.  A preciza dacă poate fi înundat integral. A preciza 

locația geografică exactă la Bălți. 

Se acceptă.  

56.  82.  A preciza zona exactă unte sunt amplasate 320 

blocuri de locuit supuse inundațiilor. 

Se acceptă.  

57.  14 2.4 

Condi-

țiile 

hidrolo-

gice 

83.  A preciza zona exactă unte sunt amplasate 360 de 

clădiri locative supuse inundațiilor. 

Se acceptă.  

58.  84.  A preciza locația zonei A. Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

59.  85.  A preciza locația zonei B. Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

60.  86.  A preciza locația zonei C. Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

61.  87.  A preciza locația zonei D. Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

62.  88.  A preciza locația zonei E. Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

63.  15 2.4 

Condi-

țiile 

hidrolo-

gice 

89.  A anexa harta zonelor. 

 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.3 Situația 

hidrogeotehnică. 

90.  A anexa cercetările geologice prealabile. Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. 

64.  15 3. Poten- 91.  A completa: Bălți este singurul mare oraș în 

Moldova care dispune de trei direcții a căilor 

Se acceptă.  
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țialul 

econo-

mic 

3.1 

Caracte

rizarea 

situației 

existente 

ferate: în direcția estică (Florești, Şoldăneşti, 

Rezina, Rîbniţa), în direcţia sud-vestică (Fălești, 

Ungheni), în direcţia nordică (Drochia, Donduşeni, 

Ocniţa) și singurul oraș din Moldova care dispune 

de două gări feroviare. 

65.  92.  A completa denumirea magistralelor și drumurilor 
naționale în format itnern moldovenesc și în 
format european internațional: în direcţia sud-
estică (Sîngerei, Teleneşti, Orhei, Chişinău) R14-
M2 și M14, în direcţia nord – Rîşcani, Edineţ, 
Briceni), M14/E583-R12/R10 în direcţia nord-
estică (Floreşti, Soroca) R13-R40, în direcţia 
vestică (Glodeni), în direcția sud-vestică (Sculeni) 
E583 și în dorecția vestică R15-R53. 

Se acceptă.  

93.  A completa: Bălți este singurul mare oraș în 
Moldova care dispunea de două aeroporturi. 
Astăzi doar aeroportul internațional Bălți-
Leadoveni este clasificat ca internațional, pe când 
terenurile fostului aeroport Bălți situat în raza 
estică a orașului au fost transferate ZEL Bălți în 
2010 cu condiția că ZEL Bălți va construi la 
aeroport internațional Bălți-Leadoveni bunurile 
imobile, obligația care rămâne a fi executată. 

Se acceptă.  

66.  94.  A inserta paragraful privind localitățile adiacente 

Bălțiului susceptibile să facă parte a Municipiului 

Bălți: Elizaveta, Corlateni, Singureni, Răuțel, 

Părlița. 

Se acceptă.  

95.  A inserta paragraful privind orașe și comune 

învecinate in raza viitoarei Metropolei Bălți care 

trebuie constituită în baza asociației metropolitane 

a comunelor. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de domeniul dezvoltării 

regionale, planului de amenajarea a 

teritoriului. 

67.  96.  A exclude sintagma ÎM ”Direcția de troleibuze 

Bălți” din sectorul ”Industria”. A diviza sectorul 

industrial pe aspectul public și privat. 

Se acceptă.  
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68.    97.  A preciza cîte % din 43% din numărul total al 

angajaţilor municipiului sînt din comune vecine.  

Nu se 

acceptă. 

Nu sunt disponibile date statistice. 

69.    98.  A preciza cîte % din numărul total al angajaţilor 

municipiului sunt din comune vecine pe fiecare 

sector al economie enumerat în paragraful. 

Nu se 

acceptă. 

Nu sunt disponibile date statistice. 

70.  16 3.1 

Caracte

rizarea 

situației 

existente 

99.  A prezenta prognoza privind comunele învecinate 

cu Bălți privind tabelul 3.1.1. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de domeniul dezvoltării 

regionale, planului de amenajarea a 

teritoriului. 

71.  100.  A prezenta analiza urbansitică  a două gări feroviare 

la Bălți. 

Se acceptă.  

72.  101.  A preciza cine sunt acționarii întreprinderilor. Nu se 

acceptă. 

Nu este obiectul lucrării. 

73.  102.  A completa materialul despre troleibuze. Nu se 

acceptă. 

Vezi p.122-146 a memoriului. 

74.  103.  A completa: Pe lângă mun. Bălţi la Corlăteni, la 

distanţă de 15 km de la centrul Bălțiului este situat 

aeroportul internațional Bălți Leadoveni. La 29 

octombrie 2010, Guvernul Republicii Moldova a 

adoptat Decizia nr. 983, în temeiul căreia a obligat 

Zona economică liberă Bălți să construiască bunuri 

imobiliare pe teritoriul Aeroportului Internațional 

Bălți în schimbul transferului proprietății bunurile 

imobiliare (inclusiv terenurile) în Zona Economică 

Liberă Bălți din fostul Aeroportul Bălți-Oraș. Până 

în ziua de astăzi Zona economică liberă Bălți nu a 

început lucrări de construcții pe teritoriul 

Aeroportului Internațional Bălți, deși Zona 

Economică Liberă Bălți a construit deja clădiri în 

scopuri de afaceri și industrie pe parcelele de teren 

primite de la Aeroportul Bălți-Oraș. Aeroportul 

Internațional Bălți-Leadoveni este administrat de îS 

„Moldaeroservice” și are actualemente o suprafață 

Se acceptă.  
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de 144 ha. 

104.  A exclude: Terenurile fostului aeroport situat în 

raza estică  a orașului au fost traferate în 2010 |ZEL 

Bălți ce TR 14, zona E14) cu condiția că ZEL Bălți 

va construi în schimb terenurilor primite bunurile 

imobiliare la aeroportul internațional Bălți 

Leadoveni. 

Se acceptă.  

105.  A preciza dacă urbaniștii au stabilit necesitatea 

reconstrucției aeroportului. A preciza ce anume și 

cum trebuie reconstruit. În 2012 aterizau avioane ca 

Fokker cu delegațiile din Timișoara. 

Nu se 

acceptă. 

Terenul nu face parte din limita 

intravilanului. Subiectul ține de 

dezvoltarea regională și națională. 

75.  106.  A preciza ce măsuri sunt prevăzute în PUG pentru 

sporirea potențialului turistic. A prezenta concluzii 

analitice și preconizări urbanistice.  

Se acceptă.  

107.  A specifica dacă s-a permis modificarea destinației 

terenurilor în zonele verzi în acest scop. 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul capitolului. 

108.  A specifica dacă s-a introdus limita de înălțime 

mare în centrul istoric al orașului în acest scop. 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul capitolului. 

76.  109.  A justifica de ce potențialul turistic este „foarte 

activ”. A oferi detalii statistice disponibile. 

Se acceptă.  

77.  110.  A concretiza în care regiune sunt situate peste 1000 

monumente arheologice. A concretiza despre Bălți. 

Se acceptă.  

78.  111.  A concretiza despre care locuri e vorbă la Bălți 

privind particularităţile etnografice și peisagistice. 

Se acceptă.  

79.  112.  A indica prioritatea potențialului turistic în 

prevederile Regulamentului Local de Urbanism. A 

lista preconizări urbanistice. 

Se acceptă.  

80.  113.  A enumera instituțiile de gazdă - hoteluri, 

guesthouse. 

Se acceptă.  

81.  114.  A concretiza ce reprezintă în cifre fondul istoric 

architectural. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.59-79 a memoriului, planșa 7. 

Ocrotirea monumentelor. 

115.  A specifica cîte metri pătrați de clădiri prezintă Nu se Sunt necesare lucrări de inventariere. 
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fondul istoric architectural. acceptă. 

116.  A concretiza care sunt monumente istorice 

arhitecturale naționale în forma de spații verzi, care 

e suprafața lor cu denumirile corecte. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi p.59-79 a memoriului, planșa 7. 

Ocrotirea monumentelor. 

82.  117.  A corecta sintagma: ”... activează o agenție de 

turism.”  - ca nerelevantă. 

Se acceptă.  

83.  17 3.1 

Caracte

rizarea 

situației 

existente 

118.  Sintagma ”obiective” a substiui cu sintagma 

”companii”. 

Se acceptă.  

84.  119.  A concretiza parametrul sporirii numărul angajaților 

în sectorul prestări servicii. 

Se acceptă.  

85.  17 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

120.  A preciza despre ce diversitate a bazei de materii 

prime din jurul Bălțiului este vorbă. 

Se acceptă.  

86.  121.  A preciza care substanțe minerale sunt explorate la 

Bălți. 

Se acceptă.  

87.  122.  A completa: ... creșterea municipiului Bălți cu sate 

vecine ca Elizaveta și crearea Metropolei Bălți 

împreună cu comune învecinate. 

Se acceptă 

parțial. 

Se vor indica satele și comunele. 

123.  A specifica care sunt preconizările urbanistice care 

reies din strategia de dezvoltare durabilă a mun. 

Bălți pentru perioada 2016-2019. 

Se acceptă.  

88.  124.  A preciza dacă destrugînd zonele verzi împrejurul 

clădirilor (zona cu comerț prevăzut la parterul 

clădirilor), destrugînd monumente naționale ca 

grădina centrală și grădina Maria, autorizînd în 

Regulament modificarea destinației terenurilor din 

zona spațiilor verzi în zona de comerț se vor spori 

calități de abitație a populației. 

Nu se 

acceptă. 

PUG nu contribuie la realizarea 

acestor acțiuni. Nu ține de atribuții 

elaboratorului. 

89.  125.  A concretiza care este perioada de calcul pentru 

numărul de populație. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tabelul 4.2.1 

90.  18 3.2 

Progno-

126.  A specifica prin prisma standardelor europene unde 

în Europa sunt complexe industriale în centrul 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. Se 

utilizează sistemul NCM. 
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za 

potenția

-lului 

econo-

mic 

Indust-

ria 

orașului. 

127.  A specifica prin prisma standardelor europene unde 

în Europa se permite schimbarea destinației 

terenurilor în spațiile verzi din zonele verzi în 

zonele de comerț și alte activități. 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. Se 

utilizează sistemul NCM. 

91.  128.  A preciza unde este prevăzut amenajarea unui 

centru de expoziţii pentru producători, agenţi 

economici în apropierea pieţei agricole.  

Se acceptă.  

129.  A substitui sintagma ”Marculești” cu sintagma 

”Leadoveni”. A completa - ”aeroportul 

internațional.” 

Se acceptă.  

92.  130.  A preciza în ce cartiere ale orașului se propune 

crearea centrului inovațional. 

Se acceptă.  

93.  131.  A preciza în ce parte a orașului este amplasat 

complexul agro-industrial. 

Se acceptă.  

94.  19 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic. 

Indust-

ria 

132.  A concretiza în ce cartiere sunt amplasate: 

- industria alimentară și de prelucrare; 

- construcții de mașini și utilaje; 

- industria ușoară; 

- industria materialelor de constructie; 

- alte întreprinderi ale business-ului mic și mijlociu. 

Se acceptă.  

95.  19 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Const-

133.  A completa: ”Pentru implementarea acestui proces 

este necesară politica urbanistică clară care 

respectă normele internaționale și europene ale 

unei dezvoltări planificate și durabile, cu respectul 

locuitorului, spațiilor verzi, pietonului, biciclistului, 

transportului public și autovheculelor private.” 

Se acceptă.  

96.  134.  A face referința la standarde europene ca cel 

francez BBC a gradului de termoizolare. 

Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. Se 

utilizează sistemul NCM. 
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rucții 

97.  19 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Trans-

port 

135.  A concretiza despre rețeaua internațională de 

magistrale. 

Proiectul autostrăzii Unirii este prevăzut (drept 

eronat) să treacă de la Iași la Ugheni în loc să treacă 

de la Iași la Bălți. TRACECA nu prevede Bălți în 

legăturile europene. Ultimul proiect anunțat de 

autostrada între Chișinău și Kiev nu prevede 

trecerea prin Bălți. 

Se acceptă.  

98.  20 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Trans-

port 

136.  A concretiza dacă PUG prevede lărgirea 

magistralelor principale din oraș (Decebal, Ștefan 

cel Mare, Calea Ieșilor, 31 August, etc.). 

Nu se 

acceptă. 

Profilurile srăzilor sînt prevăzute pe 

planșa 11 - Rețeaua de străzi și 

drumuri. Vezi p.122-146 a 

memoriului. 

99.  137.  A exclude ”Maxi-taxi” - nu pot fi menționate în 

documente oficiale ca cele aferente PUGului. 

Se acceptă.  

138.  A completa după sintagma ”cu toată infrastructura 

de producție a acestora” după cum urmează: 

conectarea Bălțiului cu Iași prin calea ferată 

electrificată de ecartament normal în ambele 

direcții, crearea la Gara centrală a terminalului de 

schimbare a boghiurilor între ecartament european 

și ecartament rus. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de domeniul dezvoltării 

naționale și internaționale, planului 

de amenajarea a teritoriului.  

100.  139.  A competa direcțiile principalele de dezvoltare a 

transportului aerian după cum urmează: 

executarea de ZEL a obligațiunilor sale de 

construire la aeroportul internațional Bălți-

Leadoveni a bunurilor imobile în schimbul celor 

(inclusiv terenuri) primite de la vechiul aeroport 

Bălți în raza orașului. 

Se acceptă.  

101.  20 3.2 140.  A prezenta propuneri urbanistice privind tragerea 

conductelor noi sau deplasarea celor vechi. 

Nu se Vezi piese desenate pentru rețele. 
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Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Dotarea 

tehnico-

edilitară 

acceptă. 

102.  20 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Comer-

țul 

interior 

141.  A concretiza care este perioada de calcul pentru 

numărul de popilație. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tabelul 4.2.1 

103.  142.  A completa privind viitorul centrul logistic și de 

divertisment după cum urmează: 

Orășelul cazinourilor la Corlăteni pe lângă 

aeroport internațional Bălți-Leadoveni trebuie să 

concetreze toate cazionourile din raza tutror 

orașelor din Republica Moldova, astfel încât să fie 

izolate cazinourile și sălile de joc de minori, să fie 

create hoteluri. Tot pe lângă aeroport internațional 

Bălți-Leadoveni trebuie prevăzut marele centrul 

logistic inclusiv cu tragerea căilor ferate la gările 

feroviare la Bălți și spre Iași (ecartament european 

și rus, căile duble electrificate). E583 (M14) trebuie 

prevăzut pentru lărgirea (introducere liniei roșie în 

plan) cu trei benzi într-o direcție de la Bălți și până 

cel puțin Recea, după este posibil de redus până la 

două benzi într-o direcție lasând loc pentru viitoare 

lărgire până la trei. 

Nu se 

acceptă. 

Terenul nu face parte din limita 

intravilanului. Subiectul ține de 

dezvoltarea regională și națională. 

104.  21 3.2 

Progno-

za 

poten-

143.  A substitui sintagma ”este oportun...” cu sintagma 

”se va crea sistemul organizat de centre publice cu 

diferenţierea exactă. ” 

Se acceptă.  

105.  144.  A preciza datele din motiv că pare prea puțin pentru 

un oraș mare ca Bălți privind spațiu de vânzare cu 

Se acceptă.  
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țialului 

econo-

mic. 

Comer-

țul 

interior 

suprafaţa comercială - 7,1 mii m
2
; locuri în 

instituţiile alimentaţie publică - 1,4 mii; locuri de 

muncă în servicii publice - 0,45 mii. 

106.  21 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic. 

Turism 

145.  A completa: 

Pentru perspectivă în scopul conservării şi păstrării 

acestui patrimoniu se propun următoarele: 

- interzicerea în prevederile PUG-ului oricărei 

activități comerciale în toate zonele verzi, 

- interzicerea în prevederile PUG-ului posibilității 

a schimba destinația terenurilor aflate în zonele 

verzi, rămânând strict neconstructibile 

- interzicerea în prevederile PUG-ului a 

posibilității a amenaja birouri și locale comerciale 

la parter blocurilor locative în zone locative dacă 

aceste clădiri sunt înconjurate de spații verzi fie și 

comunale, trotuarele și spațiul public împrejur nu 

dispun de capacitatea necesară și nu există loc 

pentru parcare. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de subiectele expuse în 

proiectul Regulamentului Local de 

Urbanism. Amenjarea spațiilor 

locative la parter este prevăzută de 

Legea cu privire la locuințe 

nr.75/2015 cu condiția că sunt 

acordurile autentificate notarial al 

tuturor proprietarilor de apartamente 

și alte încăperi din blocul locativ. 

22 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic. 

146.  A verifica dacă nu s-au autorizat schimbări de 

destinație a terenurilor în cadrul proiectului 

„Elaborarea, valorificarea şi promovarea 

potenţialului turistic şi a infrastructurii turistice 

regionale prin crearea Centrului de Promovare 

Turistică (TSC) în mun. Bălți”  (lacul orășenesc). 

Nu se 

acceptă. 

Autorizarea lucrărilor de construcție 

nu ține de competența elaboratorului. 

107.  147.  A sublinia importanța creării Grădinei Botanice. Nu se 

acceptă. 

Este specificat. 
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Turism 

108.  22 3.2 

Progno-

za 

poten-

țialului 

econo-

mic 

Politica 

de 

ocupare 

a forței 

de 

muncă 

148.  A prezenta preconizări urbanistice clare de 

dezvoltare a nodurilor industriale și de birouri la 

periferia orașului sau chiar și în suburbiile și 

amenajarea cartierelor vechi industriale în centrul 

orașului în cartiere rezidențiale.  

Nu se 

acceptă. 

Ține de subiectele expuse în 

proiectul Regulamentului Local de 

Urbanism.   

149.  A prezenta traseile circulației oamenilor din cartiere 

indistruale spre cartiere de birouri și cele 

industriale. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa 12. Schema de circulație 

a transportului public. 

109.  24 4. 

Popula-

ția 

4.1. 

Situația 

existentă 

150.  În tab. 4.1.2 Indicii ce caracterizează populaţia din 

punct de vedere al etniei formularea 

”moldovenească” a exclude. A specifica în ce bază 

lingvistică este menționată această denumire. 

Nu se 

acceptă. 

Formulările sunt redate în redacția în 

care respondenții au completat 

chestionare statistice oficiale. 

110.  26 4. 

Popula-

ția 

4.1. 

Situația 

existentă 

151.  A preciza numărul de angajați care vin din alte 

localități. 

Nu se 

acceptă. 

Nu sunt disponibile date statistice. 

111.  152.  A concretiza în ce localități vine populația mun. 

Bălți pentru a desfășura activitatea. 

Se acceptă.  

112.  26 4.2. 

Calculul 

153.  A exclude sintagma: ”Luînd în consideraţie 

multiplii indici şi acțiunile stipulate în PUG al 

oraşului ce depinde de structura demografică a 

Nu se 

acceptă. 

PUG oferă prognoze. 
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numă-

rului 

popula-

ţiei 

pentru 

perspec-

tivă 

populaţiei...”- din motiv că creșterea populației nu 

poate nicicum să se facă în baza prevederilor 

PUGului care este doar document urbanistic și 

actualului proiect îi lipsesc drastic preconizări 

urbanistice clare după analize a situației urbanistice 

existente haotice. 

113.  154.  A prezenta prevederile privind creșterea inevitabilă 

a numărului oamenilor vârstnici.  

Se acceptă.  

155.  A condiționa emiterea autorizațiilor de construire 

prin obligativitatea creării acceselor pentru oameni 

în vârstă, spațiilor publice și verzi amenajate 

special, ascensorilor obligartorii în clădiri 

multietajate. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de domeniul sistemului NCM. 

Normativele în construcții sînt 

obligatorii pentru aplicare de 

specialiști atestați în domeniul 

proiectării clădirilor. 

114.  27 4.2. 

Calculul 

numă-

rului 

popula-

ţiei 

pentru 

perspec-

tivă 

156.  Privind tratative de includere a populaţiei din s. 

Corlăteni, r-nul Rîşcani, s. Pîrliţa şi s. Răuţel a 

prezenta preconizări urbanistice. 

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul planului de amenajare 

a teritoriului. 

115.  157.  A prezenta cifrele analitice de populație per cartier 

și per UTR. 

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul planului urbanistic de 

detaliu. 

116.  30 5. 

Fondul 

locativ 

5.1. 

Situația 

existentă 

158.  A completa  clasificarea clădirilor cu clasificarea 

conform stilurilor arhitecturale. 
Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. 

117.  159.  A prezenta numărul obiectelor clasificate 

monument național în fiecare cartier. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.7. Ocrotirea 

monumentelor. 

118.  160.  A specifica dacă există planul de schimbare a 

traseielor rețelilor edilitare astfel încât ele să nu mai 

treacă sub carosabil. 

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul planurilor 

investiționale a întreprinderilor - 

deținătorilor de rețele. 

119.  31 5.2. 161.  A preciza în ce cartiere ale orașului sunt preconizate Nu se Este prevăzut în prpiectul 
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Progno-

za 

fondului 

locativ 

patru sisteme de construcție de bază. A diversifica 

și adapta la fiecare cartier și UTR. A preciza în 

prevederile PUGului și anume Regulamentului 

local de urbanism. 

acceptă. Regulamentului Local de Urbanism. 

120.  162.  A concretiza sursa: Programul construcției de 

locuințe din motiv că nu se regăsește listat în 

introducerea la capitol ”surse documentare”. A 

preciza aplicarea acesui  program per cartier și 

UTR. 

Se acceptă.  

121.  32 5.2. 

Progno-

za 

fondului 

locativ 

163.  A preciza perioada de proiect și cartiere și UTR 

vizate privind volumul total al fondului locativ. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tabelul 5.2.2. 

122.  164.  A justifica totalul fondului locativ pentru perioada de 

proiect. A prezenta cifra actuală. 

Se acceptă.  

123.  

 

33 Tabelul 

5.2.2 

165.  A specifica locația în centrul orașului unde sunt 

prevăzute 90 mii de metri pătrați de noile locuințe 

în clădiri cu 10 nivele. A prezenta argumente din 

motiv că aceste prevederi par fi contradictorii cu 

protejarea nucleului istoric central Bălțean. 

Se acceptă.  

166.  A specifica dacă în alte cartiere sunt prevăzute 

clădiri cu 10 etaje. A prezenta o viziune echilibrată 

a dezvoltării orașului 

Se acceptă.  

124.  34 Tabelul 

5.2.3 

167.  A justifica diferite totaluri care nu par a coresunde 

între ele. 

Se acceptă.  

125.  35 5.2. 

Progno-

za 

fondului 

locativ 

168.  A exclude sintagma ”... la preţuri accesibile pentru 

toată popuaţia în baza implementării noilor forme 

de organizare a fluxurilor financiare bazate pe 

împrumuturi pe termen lung, asistență financiară 

pentru venituri mici și familii...” - din motiv că nu 

ține de competența APL. 

Se acceptă.  

126.  169.  A preciza repartizarea în cifre între locuințe 

privatizate și cele care rămân în proprietatea 

publică.  

Se acceptă 

parțial. 

Procesul de privatizare a locuințelor 

a fost prelungit. Datele nu pot fi 

relevante. 
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170.  A prezenta prevederile urbanistice privind reparația 

locuințelor din motiv că locuințe private nu pot fi 

reparate în mod obligatoriu doar dacă prevederile 

urbanistice conțin norme respective (ex. curățarea 

obligatorie fațadelor clădirilior fiecare 10 ani la 

Paris). 

Se acceptă.  

127.  171.  A prezenta prevederile urbanistice în Regulamentul 

Local de Urbanism privind norme termice, clădirile 

pasive, tehnologii și materiale. 

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul planului urbanistic de 

detaliu. 

128.  172.  A prezenta analize și cifre privind locuințe sociale, 

coeficientul obligatoriu de construire a locuințelor 

sociale în fiecare cartier/UTR. 

Nu se 

acceptă. 

Ține de necesitatea elaborării unui 

Program de construire a locuințelor 

sociale. 

129.  173.  A justifica afirmația că principalele caracteristici 

arhitecturale și tehnice ale locuințelor sociale țin 

cont de norme garantate. A analiza în ce stare sunt 

cămine la Bălți. 

Nu se 

acceptă. 

Clădirile se exploatează și necesită o 

expertiză tehnică. 

130.  174.  A stipula în Regulamentul Local de Urbanism că 

crearea și întreținerea sistemelor de alimentare cu 

apă, canalizare și încălzire este o condiție necesară 

atât pentru construcțiile noi, cât și pentru fondul 

locativ existent reconstruit ca condiția eliberării 

oricărei autorizației de construire. 

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul proiectului 

Regulamentului Local de Urbanism. 

131.  36 5.2. 

Progno-

za 

fondului 

locativ 

175.  A exclude paragraful privind  politica incălzirii 

individuale care pare a fi contradictorie cu 

solicitările Bălți Gaz. 

Se acceptă.  

132.  36 Tabelul 

5.2.4 

176.  A prezenta analiza per cartier/UTR. 

 

Se acceptă.  

133.  36 6. 

Dezvol-

177.  A revizui termin ”infrastructura socială”, a preciza 

dacă include școli sau de sectorul prestării 

serviciilor. 

Se acceptă.  
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134.  tarea 

infra-

struc-

turii 

sociale 

178.  A clarifica ce anume se subînțelege sub noțiunea 

”obiecte noi prestări servicii.” 

Se acceptă.  

135.  37 Tabelul 

6.0.1 

179.  A specifica că tabelul servește pentru stabilirea 

Metropoliei de Bălți. 

Se acceptă.  

136.  40 6. 

Dezvol-

tarea 

infra-

struc-

turii 

sociale 

180.  A repartiza reţeaua instituţiilor sportive sub aspectul 

public și privat. 

Se acceptă.  

137.  181.  A justifica necesitatea reconstrucţiei şi modernizării 

obiectelor sportive fără formulări lacunare. 

Se acceptă.  

138.  41 Tabelul 

6.1.2 

(6.1.3 - 

corect) 

182.  A repartiza reţeaua instituţiilor extrașcolare sub 

aspectul public și privat. 

Se acceptă.  

139.  44 6.3 

Obiective 

de cultură, 

sport și 

agrement  

183.  A prezenta preconizări urbanistice și analiza 

numerică privind obiecte de cultură, sport și 

agrement.  

Nu se 

acceptă. 

Vezi tab. 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2. 

184.  A concretiza dacă sunt suficiente teatre. Se acceptă.  

140.  185.  A repartiza reţeaua instituţiilor care promovează 

cultură sub aspectul public și privat. 

Se acceptă.  

141.  186.  A preciza unde se prevede construcția noilor teatre 

și muzee la Bălți. 
Se acceptă.  

142.  45 6.3 

Obiective 

de cultură, 

sport și 

187.  A prezenta preconizări urbanistice pentru 

ameliorarea situației privind asigurarea necesităților 

populației din periferie. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.20. Obiecte de 

utilitate publică. 

143.  188.  A preconiza capacitatea teatrelor, muzeelor, sălilor Nu se Vezi tab. 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2. 
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agrement de expoziții, cinematografelor. acceptă. 

144.  189.  A redacta sintagma ”sălii... spactaculoasă”. Se acceptă.  

145.  190.  A prezenta numărul bibliotecilor în diferite cartiere 

ale orașului sau a justifica necesitatea crearea unei 

mari biblioteci orășenești într-un alt cartier decât cel 

central. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi tab. 6.3.1. 

146.  191.  A înlocui sintagma ”parcuri” cu ”grădini publice.” Nu se 

acceptă. 

Subiectul ține de competența 

Consiliului mun. Bălți și a comisiei 

de toponimie. Se utilizează noțiunile 

existente. Modificările pot fi 

introduse conform Regulamentului 

privind denumirea și schimbarea 

denumirilor străzilor, pieților, 

parcurilor, scuarurilor, cartierilor 

locative și edificiilor în municipiul 

Bălți. 

147.  192.  A completa lista obiectelor sportive cu bazin de înot 

deschis. A specifica destinația terenului sub acesta. 

Se acceptă.  

148.  193.  A specifica statutul privat al Acvaparcului cașalot. Se acceptă.  

149.  46 Tabelul 

6.3.2 

194.  A repartiza lista obiectivelor sportive sub aspectul 

public și privat. 

Se acceptă.  

150.  46 6.3 

Obiective 

de cultură, 

sport și 

agrement 

195.  A preciza în ce cartiere/UTR pentru perioada de 

calcul se prevede amenajarea terenurilor sportive, 

sălilor de sport, bazinelor de înot. 

Se acceptă.  

151.  196.  A menține Parcul Canotaj ca spațiu verde. A 

clarifica care este intenția cu crearea Parcului 

Canotaj – va fi plămânul verde al orașului sau va fi 

o zonă construită. 

Se acceptă.  

152.  197.  A specifica locația și caracterul zonelor de odihnă 

propuse. 

Se acceptă.  
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153.  46 6.4. 

Obiective 

de comerț, 

alimentați

e publică și 

deservire 

comunală 

198.  A înlocui sintagma ”obiective” cu sintagma 

”obiecte”. 

Se acceptă.  

154.  199.  A prezenta cifra suprafeței comercială actuale. Se acceptă.  

155.  200.  A specifica la ce zone s-a făcut referința privind 

utilizarea noțiunilor Zona 1 și Zona 2.  A exclude 

fraza. 

Se acceptă.  

201.  A prezenta analiza distribuirii localurilor 

comerciale per cartier și per UTR cu concluzii. 

Nu se 

acceptă. 

Vezi planșa nr.20. Obiecte de 

utilitate publică. 

156.  49 6.4. 

Obiective 

de comerț, 

alimentați

e publică și 

deservire 

comunală 

202.  A concretiza care sunt cartiere cele mai afectate de 

concentrarea suprafețelor comerciale. 

Se acceptă.  

157.  203.  A concretiza amplasarea raţională a complexelor de 

pieţe comerciale cu capacitatea 2,4 mii m
2 

suprafaţă 

comercială, reconstrucţia şi amenajarea pieţelor 

comerciale existente. 

Se acceptă.  

158.  204.  A include prevederea construirii întreprinderilor 

comerciale şi alimentaţie publică, întreprinderilor 
de deservire socială, punctelor de primire, 
curăţătorii chimice şi spălătorii, băilor publice, 
punctelor de achiziţie a materiei secundare în 
Regulamentul Local de Urbanism.  

Nu se 

acceptă. 

Este subiectul planului urbansitic de 

detaliu. 

159.  67 Tabelul 

7.5.1 

205.  A prezenta concluziile privind starea actuală a 

fiecărui monument aparte, cu corespunderea titlului 

coloanei cu conținutul coloanei.  

Nu se 

acceptă. 

Valorificarea stării monumentelor 

ține de competența Agenției de 

Inspectare și Restaurare a 

Monumentelor. 

160.  72 Tabelul 

7.5.1 

p.38 

206.  A expune în redacția nouă ținînd cont că Maria 

Alexandrovna era Impărăteasa Rusiei, Regina 

Maria a României a fost nepoata primii 

Mariei. Grădină publică Maria reprezintă o 

grădină publică a școlii franceze regulare de 

parcuri, împreună cu sere și aleile pietonale cu 

forme geometrice regulare, a fost fondată în 1818. 

Se acceptă 

parțial. 

Cu condiția indicării sursei și 

includerii datelor veridice privind 

denumirea oficială și aspectul 

urbanistic. Aspectele 

juridice/administartive nu țin de 

competența elaboratorului. 
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Amplasarea grădinii este confirmată de primul plan 

urbanistic general al orașului din 1845, aprobat de 

împăratul rus Nicolae I. După ce împărăteasa Maria 

Alexandrovna s-a oprit la Bălți în 1856, grădina a 

primit numele ei inclusiv și actuală stradă M. 

Sadovenau, care pe atunci purta numele Mariinskii 

bulvar și a fost păstrată în forma sa originală de 

nepoata primei Maria mai sus menționate - Regina 

Maria a României pe timpul Regatului României. 

Timp ce Bălți a făcut parte a Regatului României 

actuală stradă M. Sadovenau purta numele str. 

Regina Maria. Conform deciziei Consiliului 

municipal Bălți din [] februarie 2021, numele 

Grădina publică Maria a fost restabilit defintiv în 

referință la ambele Mariile sus menționate. Starea 

actuală este nesătisfăcătaore. Acest monument 

national necesită atenție sporită a Primăriei Bălți. 

Au fost emise contrar prevedrilor PUGului 

precedent din 2005 și legii din 1993 cu privire la 

monumente naționale autorizații de construire în 

spațiul verde protejat de stat contrar destinației 

terenului, există încercări a „regulariza„ situația 

ilegală a mai multor autorizații de construire și de 

exploatare comercială în zona verde protejată de 

stat prin schimbarea destinației terenurilor sub 

restaurante și cafenele din zona spațiilor verzi 

protejate îm zona cu obiecte de interes public care 

permite desfășurarea activității comerciale, singura 

parcela de teren sub Grădina publică Maria a fost 

divizată în mai multe parcele de teren, unele din 

care au fost privatizate ilegal care fapt este 

actualmenete contestat judiciar. Structura regulară 

geometrică a aleilor pietonale a fost încălcată. 

Preconizări urbanistice: introducerea în 

prevederile Regulamentului PUG: interzicerii 
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emiterii oricărei autorizației de construire și 

exploatare comercială precum și de amenajare în 

zona Grădinii publice Maria și în zona V1 în 

general (zona aplicabilă grădinilor publice la Bălți); 

înlăturării posibilității de schimbare de destinație a 

terenului în zona V1, construcțibilității limitate în 

zonele imediat adiacente zonei spațiilor verzi și mai 

ales încă cu statut de monument național. 

 
Totaluri: 

Recomandările acceptate – 97 

Recomandările parțial acceptate – 16 

Recomandările neacceptate (respinse) - 93 
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