
SINTEZA PROPUNERILOR ȘI RECOMANDĂRILOR 

prezentate în cadrul consultării publice a proiectului Deciziei Consiliului municipal Bălți 

 ,,Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți pentru anii 2022-2024” 

 

Nr. Autorul Propunerea/recomandarea prezentată Decizia cu privire la 

aprobarea sau 

respingerea 

propunerii/recomandării 

Argumentări 

1.  Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Excluderea mențiunii privind proiectul  

nr. 309/2017/M3 indicat pe prima pagină a 

Programului de Revitalizare Urbană (PRU) al 

municipiului Bălți pentru anii 2022-2024, 

având în vedere finalizarea proiectului 

Aprobat  

2. Direcția relații 

externe și atragerea 

investițiilor 

Actualizarea Capitolului I ,,Introducere. 

Conceptul de Revitalizare Urbană” din PRU al 

mun. Bălți pentru anii 2022-2024, având în 

vedere informațiile prezentate în Liniile 

directoare privind revitalizarea urbană în 

Republica Moldova 

Aprobat  

3. Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

Actualizarea Capitolului IV ,,Legătura dintre 

Programul de Revitalizare Urbană și 

documentele strategice naționale, regionale și 

locale” din PRU al mun. Bălți pentru anii 

2022-2024 prin modificarea titlului și 

conținutului pct. 4.2 ,,Strategia Națională de 

Aprobat  



dezvoltare regională pentru anii 2016-2020”, 

luând în considerare oportunitatea aprobării 

Strategiei Naționale de Dezvoltare a 

Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 

4. Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

Actualizarea Capitolului IV ,,Legătura dintre 

Programul de Revitalizare Urbană și 

documentele strategice naționale, regionale și 

locale” din PRU al mun. Bălți pentru anii 

2022-2024 prin modificarea titlului și 

conținutului pct. 4.3 ,,Strategia de Dezvoltare 

Regională Nord 2016-2020”, luând în 

considerare oportunitatea aprobării Programul 

Operațional Nord 2022-2024 

Aprobat  

5. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Actualizarea Capitolului V ,,Determinarea 

zonei degradate și zonei de revitalizare” din 

PRU al mun. Bălți pentru anii 2022-2024 în 

conformitate cu prevederile Ghidului privind 

Revitalizarea Urbană pentru orașele din 

Republica Moldova  

Aprobat  

6. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Actualizarea Capitolului VI ,,Analiza 

aprofundată a zonei de revitalizare” din PRU 

al mun. Bălți pentru anii 2022-2024 în 

conformitate cu prevederile Ghidului privind 

Revitalizarea Urbană pentru orașele din 

Republica Moldova 

Aprobat  



7. Direcția relații 

externe și atragerea 

investițiilor 

Actualizarea Capitolului VI ,,Analiza 

aprofundată a zonei de revitalizare” din PRU 

al mun. Bălți pentru anii 2022-2024 prin 

înlocuirea fotografiilor inițiale cu fotografii 

realizate în cadrul perioadei desfășurării 

consultării publice  

Aprobat  

8. Președintele 

Comisiei 

Consultative de 

specialitate a 

Consiliului 

municipal Bălți 

pentru activități 

economico-

financiare 

Actualizarea Capitolului VII ,,De la viziune la 

acțiune” din PRU al mun. Bălți pentru anii 

2022-2024 prin completarea portofoliului 

proiectelor complementare cu proiectul 

privind crearea în zona de revitalizare a unei 

piețe agro-alimentare 

Aprobat  

9. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Actualizarea Capitolului VII ,,De la viziune la 

acțiune” din PRU al mun. Bălți pentru anii 

2022-2024 în conformitate cu prevederile 

Ghidului privind Revitalizarea Urbană pentru 

orașele din Republica Moldova 

Aprobat  

10. Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

Actualizarea Capitolului VII ,,De la viziune la 

acțiune” din PRU al mun. Bălți pentru anii 

2022-2024 prin completarea portofoliului 

proiectelor complementare cu un proiect pilot 

ce vizează abordarea smart city 

Aprobat  



11. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Actualizarea Capitolului VIII ,,Gestionarea, 

monitorizarea și implementarea PRU” din 

PRU al mun. Bălți pentru anii 2022-2024 în 

conformitate cu prevederile Ghidului privind 

Revitalizarea Urbană pentru orașele din 

Republica Moldova 

Aprobat  

12. Direcția relații 

externe și atragerea 

investițiilor 

Actualizarea Capitolului VIII ,, Gestionarea, 

monitorizarea și implementarea PRU” din 

PRU al mun. Bălți pentru anii 2022-2024 prin 

modificarea pct. 8.1. Cadrul financiar pentru 

anii 2022-2024, având în vedere completarea 

portofoliului proiectelor complementare 

Aprobat  

13. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Extinderea perioadei de implementare a 

Programului de Revitalizare Urbană al 

municipiului Bălți pentru anii 2022-2024  

de la 3 la 4 ani 

Respins Propunerea a fost 

respinsă având în 

vedere experiența 

locală în 

implementarea 

Programului de 

Revitalizare Urbană al 

municipiului Bălți 

pentru anii 2019-2021 

14. Agenția de 

Dezvoltare 

Regională Nord 

Extinderea perioadei de implementare a 

Programului de Revitalizare Urbană al 

municipiului Bălți pentru anii 2022-2024  

de la 3 la 5 ani 

Respins Propunerea a fost 

respinsă având în 

vedere experiența 

locală în 



implementarea 

Programului de 

Revitalizare Urbană al 

municipiului Bălți 

pentru anii 2019-2021 

15. Direcția relații 

externe și atragerea 

investițiilor 

Actualizarea Capitolului IX ,, Implicarea 

locuitorilor zonei de revitalizare în elaborarea 

PRU” din PRU al mun. Bălți pentru anii 2022-

2024 prin completarea informațiilor privind 

desfășurarea ședințelor Comisiei Consultative 

privind Revitalizarea Urbană în municipiul 

Bălți 

Aprobat  

16. Solidarity Fund PL 

în Republica 

Moldova 

Completarea Programului de Revitalizare 

Urbană al municipiului Bălți pentru anii 2022-

2024 cu hărți interactive 

Aprobat Hărțile interactive au 

fost elaborate în baza 

suportului financiar 

oferit de Solidarity 

Fund PL în Moldova, 

de către un expert 

delegat de finanțator 

 

 

  

  


