
       
  REPUBLICA MOLDOVA                                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

   PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 98  

din 13.04.2022  

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea  

dispoziţiei primarului nr. 55 din 04.03.2022, 

„Cu privire la aprobarea planului lucrărilor  

de reparaţie şi întreţinere a străzilor 

şi podurilor mun. Bălţi pentru anul 2022” 

 

 

 

 

În conformitate cu litera i) şi l) alin. (1) art. 29 al Legii Republicii Moldova            

"Privind administraţia publică locală" nr. 436-XVI din 18.12.2006 şi în legătură cu necesitatea de 

a modifica planul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a gospodăriei drumurilor şi podurilor mun. 

Bălţi pe anul 2022: 

    1. Anexa Planul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a străzilor şi podurilor mun. Bălţi pentru 

anul 2022”, aprobată conform dispoziţiei primarului mun Bălți nr. 55 din 04.03.2022, a expune 

în redacție nouă, conform anexei la dispoziția curentă.  

    2. Controlul asupra executării dispoziţiei prezente mi-l asum.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Primar al municipiului Bălţi                                          Nicolai Grigorișin 

 

 

 

 



lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a străzilor şi podurilor municipiului Bălţi pentru anul 2022

№

p/p transferturi cu 

destinaţie specislă
venituri 

proprii
CREDIT

1 2 3 4 5 6

TOTAL: 46767,6 34610,3 7995,0 4162,3

1 I. Programul de finanţare bugetară:                         

6402 “Dezvoltarea drumurilor”.
38050,9 34610,3 3440,6

1.1. Reparația capitală și Restabilirea stratului 

de rezistenșă a îmbrăcămintei rutiere și a 

trotuarelor.

15135,9 11695,3  3440,6

1.1.1. Reparația capitală a părții carosabile a str. 

Independenței mun. Bălți (Etapa I la sectorul de 

la str. Pușkin pînă la str. Stamati), inclusiv:

6602,8 3162,2 3440,6

1.1.1.1 Lucrări de construcție și montaj 6360,0 3045,5 3314,5

1.1.1.2. Supraveghere tehnică 3,5% 222,6 106,6 116,0

1.1.1.3. Supraveghere de autor 20,2 10,1 10,1

1.1.2. Reparația podului de pe str. Gogol din mun. 

Bălți, inclusiv:

1896,6 1896,6

1.1.2.1 Lucrări de construcție și montaj 1826,3 1826,3

1.1.2.2. Supraveghere tehnică 3,5% 64,0 64,0

1.1.2.3. Supraveghere de autor 6,3 6,3

1.1.3. Reparația capitală a trotuarului pietonal din 

str. Bulgară (de la str. I. Franko pînă la drumul 

de centură), mun. Bălți, inclusiv:

6636,5 6636,5

1.1.3.1 Lucrări de construcție și montaj 6393,5 6393,5

1.1.3.2. Supraveghere tehnică 3,5% 223,8 223,8

1.1.3.3. Supraveghere de autor 19,2 19,2

1.2. Pregătirea, elaborarea, actualizarea şi 

expertiză documentaţiei  de proect şi 

deviz.

3 611,5        3 611,5    

1.2.1. Construcția drumului nou (cu toate 

prospecțiunile și intersecția cu calea ferată) în 

continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre 

intersecția str. Kiev și str. 1 Mai.

1388,4 1388,4

1.2.1.1. Elaborarea documentelor de proiect şi deviz: "Construcția 

drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea 

ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre 

intersecția str. Kiev și str. 1 Mai".

1250,8 1250,8

1.2.1.2. Expertiza documentelor de proiect şi deviz: "Construcția 

drumului nou (cu toate prospecțiunile și intersecția cu calea 

ferată) în continuarea străzii L. Dovator, cu ieșirea spre 

intersecția str. Kiev și str. 1 Mai".  (10%)

125,1 125,1

                                                 la dispoziția primarului

                                       Anexa

Planul

                           mii lei

Sursa de finanţare şi genul lucrărilor 

Valoarea lucrărilor

(mii lei)

În total 

Inclusiv:

                                          nr. 98 din 13.04.2022 



1.2.1.3. Prestarea serviciilor la etapa de realizare (investiţională)  a 

documentaţiei de deviz  şi proiect (1%).

12,5 12,5

1.2.2. Reconstrucția carosabilului din str. Kiev pînă la 

podul peste rîul Răut din mun. Bălți.

1058,9 1058,9

1.2.2.1. Elaborarea documentelor de proiect şi deviz: "Reconstrucția 

carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste rîul Răut din 

mun. Bălți".

954,0 954,0

1.2.2.2. Expertiza documentelor de proiect şi deviz: "Reconstrucția 

carosabilului din str. Kiev pînă la podul peste rîul Răut din 

mun. Bălți". (10%).

95,4 95,4

1.2.2.3. Prestarea serviciilor la etapa de realizare (investiţională)  a 

documentaţiei de deviz  şi proiect (1%).

9,5 9,5

1.2.3. Reparația capitală a carosabilului din str. 

Sorocii din mun.Bălți.

981,4 981,4

1.2.2.1. Elaborarea documentelor de proiect şi deviz: "Reparația 

capitală a carosabilului din str. Sorocii din mun.Bălți".

884,2 884,2

1.2.2.2. Expertiza documentelor de proiect şi deviz: "Reparația capitală 

a carosabilului din str. Sorocii din mun.Bălți". (10%).

88,4 88,4

1.2.2.3. Prestarea serviciilor la etapa de realizare (investiţională)  a 

documentaţiei de deviz  şi proiect (1%).

8,8 8,8

1.2.4. Reparația capitală a podului de pe str. Babinski 

din mun. Bălți.

25,2 25,2

1.2.4.1. Actualizarea costului calculului de deviz: "Reparația capitală a 

podului din str. Babinski".

21,7 21,7

1.2.4.2. Verificarea documentelor de proiect și deviz: "Reparația 

capitală a podului din str. Babinski".

3,5 3,5

1.2.5. Reabilitarea suprafeței carosabile a străzii 

Petru Zadnipru. Reabilitarea și amenajarea 

curților blocurilor de locuințe din str. Cahul nr. 

48/B - 54/A. 

30,0 30,0

1.2.5.1. Actualizarea, verificarea costului calculului de deviz, inclusiv și 

coordonarea documentației de proiect și deviz: "Reabilitarea 

suprafeței carosabile a străzii Petru Zadnipru. Reabilitarea și 

amenajarea curților blocurilor de locuințe din str. Cahul nr. 

48/B - 54/A".

30,0 30,0

1.2.6.  Reparația capitală a trotuarului pietonal 

(segmente parțiale) din str. N. Iorga, mun. Bălți. 

2,7 2,7

1.2.6.1. Verificarea documentelor de proiect şi deviz:" Reparația 

capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str. N. 

Iorga, mun. Bălți”.

2,7 2,7

1.2.7. Reparația capitală a trotuarului pietonal din 

str. Pușkin (de la intersecția cu str. Moscova 

pînă la intersecția cu str. Chișinău), mun. Bălți.

7,2 7,2

1.2.7.1. Verificarea documentelor de proiect şi deviz: "Reparația 

capitală a trotuarului pietonal din str. Pușkin (de la intersecția 

cu str. Moscova pînă la intersecția cu str. Chișinău), mun. 

Bălți".

7,2 7,2

1.2.8. Reparația capitală a trotuarului pietonal din 

str. Chișinău (de la str. M. Viteazul pînă la str. 

Puișkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. Lupu), 

mun. Bălți.

7,2 7,2

1.2.8.1. Verificarea documentelor de proiect şi deviz: "Reparația 

capitală a trotuarului pietonal din str. Chișinău (de la str. M. 

Viteazul pînă la str. Puișkin și de la str. Pușkin pînă la str. V. 

Lupu), mun. Bălți".

7,2 7,2



1.2.9. Reparația capitală a trotuarului pietonal din 

str. Konev (tronsonul de la intersecția cu str. A. 

cel Bun pînă la intersecția cu str. I Franko 

numere impare), mun. Bălți. 

4,4 4,4

1.2.9.1 Verificarea documentelor de proiect şi deviz: ”Reparația 

capitală a trotuarului pietonal din str. Konev (tronsonul de la 

intersecția cu str. A. cel Bun pînă la intersecția cu str. I Franko 

numere impare), mun. Bălți”. 

4,4 4,4

1.2.10. Reparația capitală a trotuarului pietonal 

(segmente parțiale) din str.  31 August (de la 

intersecția cu str. Șt. cel Mare pînă la 

intersecția cu str. Mircea cel Bătrîn), mun. 

Bălți.

10,1 10,1

1.2.10.1. Verificarea documentelor de proiect şi deviz: ”Reparația 

capitală a trotuarului pietonal (segmente parțiale) din str.  31 

August (de la intersecția cu str. Șt. cel Mare pînă la intersecția 

cu str. Mircea cel Bătrîn), mun. Bălți”

10,1 10,1

1.2.11. Reparația capitală a părții carosabile a str. 

Sportive (de la str. Stamati pînă la str. 

Gluhovschi) din mun. Bălți.

96,0 96,0

1.2.11.1. Actualizarea documentației de proiect și deviz: "Reparația 

capitală a părții carosabile a str. Sportive (de la str. Stamati pînă 

la str. Gluhovschi) din mun. Bălți".

96,0 96,0

1.3.

Întreţinerea părţii carosabile a străzilor 

municipale 

19303,5 19303,5

1.3.1.

Reparația segmentului de drum din interiorul 

cartierului a str. Strîi, pe lîngă blocul locativ nr. 17.  

1160,1 1160,1

1.3.2.

Restabilirea liniei de bordură din str. Sadoveanu 

(de la str. Brîncuș pînă la podul peste rîul Răuțel).

215,5 215,5

1.3.3.

Restabilirea liniei de bordură din str. Libertății (de 

la str. 31 August pînă la podul peste rîul Răuțel).

496,6 496,6

1.3.4.

Restabilirea liniei de bordură din str. I. Franco (de 

la str. Decebal pînă la trecerea peste calea ferată).

1185,1 1185,1

1.3.5.

Restabilirea liniei de bordură din str. Decebal ( de 

la Secția de boli infecțioase pînă la blocul locativ 

nr. 121 A). 

424,4 424,4

1.3.6.
Restabilirea liniei de bordură din str.Vlaicu (de la 

str. Feroviarilor pînă la str. Cahul).

980,9 980,9

1.3.7.
Restabilirea liniei de bordură din str. B. Glavan (de 

la casa de locuit nr. 39 pînă la str. Colesov, 23).

419,7 419,7

1.3.8.

Restabilirea liniei de bordură din str. Negruzzi, str. 

Mițchevici (inclusiv accesele la drum).

976,7 976,7

1.3.9.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier  pe partea 

carosabilă din str. Șt. cel Mare (de la Casa 

Ofițerilor pînă la str. N. Testimițeanu).

281,3 281,3

1.3.10.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier  pe partea 

carosabilă din str. Sadoveanu (de la str. Brîncuș 

pînă la podul peste rîul Răuțel).

1375,4 1375,4

1.3.11.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier  pe partea 

carosabilă din str. Libertății (de la str. 31 August 

pînă la podul peste rîul Răuțel).

1169,6 1169,6

1.3.12.

Lucrări de amenajare a sistemului rutierdin str. I. 

Franco (de la str. Decebal pînă la trecerea peste 

calea ferată).

366,7 366,7

1.3.13.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier din str. 

Decebal ( de la Secția de boli infecțioase pînă la 

blocul locativ nr. 121 A). 

2735,7 2735,7



1.3.14.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier din str. B. 

Glavan (de la casa de locuit nr. 39 pînă la str. 

Colesov, 23).

458,3 458,3

1.3.15.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier din str. 

Negruzzi, str. Mițchevici (inclusiv accesele la 

drum).

4381,2 4381,2

1.3.16.

Lucrări de amenajare a sistemului rutier din 

str.Vlaicu (de la str. Feroviarilor pînă la str. Cahul).

2676,3 2676,3

1.4. Suma împrumutului nedebursat 721,7 721,7

2. II. Programul de finanţare bugetară: 

7502 „Dezvoltarea gospodăriei locativ 

comunale”.

7995,0 7995,0

2.1. Întreținerea drumurilor municipale prin 

peticirea găurilor cu beton asfaltic și umplerea 

crăpăturilor cu bitum inclusiv și DPD.

4265,0 4265,0

2.2. Întreținerea drumurilor municipale prin 

intermediul gredării cu su fără adăugarea 

materialului de acoperire.

1930,0 1930,0

2.3. Repararea drumurilor cu acces la 

amplasamentul de colectare a deșeurilor solide.

300,0 300,0

2.4. Întreținerea canalizării pluviale. 1500,0 1500,0
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