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I mun. B6lti

PRO C E S -VE_BBAL+Fn-78-'
al sedintei Consiliului Urbanistic al mun. Bnlf

din 10 iunie 2022

Au participat

Membrii Consiliului Urbanistic :

1. Nicolai Grigoriqin - primarul municipiului B61!i, pregedintele Consiliului
Urbanistic;

2.Ivan Macovschi - gef interimar Direcfie Genepld Arhitecturi, Urbanism gi

Relalii Funciare, arhitect-gef al mun. B611i, vicepregedintele Consiliului

Urbanistic;
3. Iana Leadric - qef-adjunct Direclie Generald ArhitecturS, Urbanism qi Relafii

Funciare, secretarul Consiliului Urbanistic;

4. Ghenadie $mulschii - viceprimarul mun. Bdlli;
5. Nicolai Cornief - consilier municipal, pregedintele comisiei consultative de

specialitate pentru gospoddrie municipald, administrarea bunurilor qi protec{ia

mediul (incepind cu subiectul 3);

6. Vadim Fotescu - qef-adjunct Direclie Supraveghere Tehnicd Nord;
7. Vasile Moraru - reprezentantul Centrului de Sdndtate Publicd B61!i;

8. Valeri Berezovschi - reprezentantul Agenliei de Mediu Nord;
9. Semion Andriu{a - arhitect;

10. Anatolie Cecan - arhitect;

1 1. Boris Gri{unic - arhitect;

12. Maxim Calujac - arhitect (incepind cu subiectul2);

13: Roman Guneavii - consultant de dewoltarc (incepind cu subiectul 2).

Invita{i:
Marian Brirza - director general interimar SA Cet-Nord;

Margarita Preachina - specialist principal Serviciu de presd;

Reprezentanlii mas s-media.

Nota: la prezentul proces-verbal se qnexeazd recomanddrile membrului

Consiliului Urbanistic dlui Telipiz G. parvenite pe po;ta electronicd a DGAURF
tn privinla subiectelor ordinei de zi (1 rt@.
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ORDINE ADE ZI
a $edinfei Consiliului Urbanistic al mun. B6lli

10.06.2022, ora 1400, biroul 101

Examinarea subiectelor, propunerilor de proiecte pentru:

1. Reconstruc{ia centrului comercial
piafa Vasile Alecsandri, 6
Iniliator: SRL "FLOXAL-PLUS" SRL "MONDICOM GRUP"
Raportor: Chilanu Andrei, manager proiect

2. Bloc locativ multietajat cu parcare subterani
str. Ivan Konev, reg. cl. nr. 13
,Inifiator: SA "DETA
Raportor : Veselovscaia Tatiana, arhitect

3. Bloc locativ multietajat cu inciperi comerciale gi parcare
subterani
str. strii, 13

Iniliator: SRL "DAVRIT-PNM
Rapo"rtor : TereScenco lgor, arhitect

4. Reconstruclia blocului locativ
str. Alexandr Pugkin, 52

Iniliator : persoane fizice
Raportor : Cecan Anatolie, arhitect

5. Reconstruc{ia obiectului nefinalizatin bloc locativ de tip hotelier
str. Independenfei,52
Iniliator: SA "KESTAURANT NISTRU"
Raportor: Mirza Serghei, arhitect

6. Depozit cu oficii
str. Decebal, 13

Iniliator: SRL "PERSONA GRATA"
Raportor: Mtrza Serghei, arhitect

7. Reconstrucfia gheretelor comerciale in complex unic
str. Alexandr Puqkin, 4l
Iniliatori : pers oqne fizice
Raportor: Moroz Mihail, arhitec

8. Reconstrucfia gheretelor comerciale in complex unic
str. $tefan cel Mare qi Sfint,56
Iniliat ori : p er s o qne fizi c e

Raportor: Moroz Mihail, arhitec



1.

in cadrul Sedinlei din 10.06.2022.

Consiliul Urbanistic al mun. Bnlfi
emite urmdtoarele avize:

Un nou concept de reconstruire a centrului comercial din piafa
Vasile Alecsandri, 6 a fost prezentat in contextul volumetriei
aprobate la qedin{a din 12.12.2017 cu o alti abordare a fa{adelor.
Conceptul prevede crearea unui spa{iu comercial contemporan cu
racordarea aspectului arhitectural-coloristic la exteriorul clldirii
multietajate adiacente. S-a propus identificarea locafiilor exacte
pentru plasarea firmelor gi asigurzrea accesibilitifii mediului urban
exterior qi interiorul clldirii pentru persoane cu mobilitate redusi.
Conceptul a fost aprobat cu un vot de ab{inere qi un vot contra,

finind cont de particulariti{ile utilizirii terenurilor.

Examinarea conceptului nou pentru blocuri locative multietajate cu
parciri subterane din str. Ivan Konev, reg. bl. loc. nr.15, se amini
pentru indeplinerea prevederilor Dispozifiei Primarului mun. Bntf
nr.52 din 02.03.2022 "Cu privire la ini{ierea elaboririi Planului
Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Ivan Konev". in
procesul elaboririi gi aprobirii documenta(iei de urbanism se vor
stabili indicii principali de utilizare a terenurilor, disfuncfionalitifi gi

prioriti{i. Decizia a fost votati unanim.

Examinarea conceptului pentru blocul locativ din str. Strii, 13 se

amini pentru ini{ierea procedurii de elaborare h Planului Urbanistic
de Detaliu, in scopul stabilirii indicilor tehnico-economici,
modaliti{ii de. utilizare a terenurilor municipale adiacente, cit qi

necesitifilor reale de dotare a cartierului locativ existent cu utilitifi
publice. Decizia a fost votati unanim.

Reconstruirea blocului locativ de tip parter prin supraetajare din str.
Alexandr Puqkin, 52 care este amplasat in zonr de protecfie a

monumentului inscris in Registrul monumentelor RM ocrotite de

stat (spafiul verde din str. Alexandr Puqkin) a fost acceptat cu

condi{ia avwdrii proiectului de citre Consiliul Nafional al
Monumentelor Istorice pe lingi Ministerul Culturii. Se propune
pistrarea suprafefei la sol a blocului existent firi modificiri;
excluderea imprejmuirii din partea str. Alexandr Puqkin, finind cont

2.

3.

4.



5.

ci fafada principali autentici a blocului locativ se va pistra qi va
obfine pozi{ia dominanti prin valorificarea ei istorici gi

arhitecturali. Conceptul a fost aprobat, cu doui voturi contra gi

excluderea votului raportorului.

Proiectul reconstruirii obiectului nefinalizat existent din str.
Independen{ei, 52 cu schimbarea destina{iei acestuia in bloc locativ
de tip hotelier se respinge din motivul ci s-a raportat despre inifierea
elaboririi unui alt concept arhitectural de citre investitor. S-a

atenfionat despre regimul de inll{ime neargumentat, aspectul
arhitectural nespecific caracterului zonei centrale istorice in care se

va dezvolta obiectul, lipsa acceselor, parcirii auto pentru vizitatorii
qi angajalii complexului restaurantului Nistru qi obiectului propus.

Se recomandi reflectarea aspectului real sau propus al
Restaurantului "Nistru", astfel incit sI fie apreciati compozifia
urbanistici comurii cu asigurare expresiviti{ii arhitecturale inilte.

Examinarea conceptului depozitului cu oficii din str. Decebal, 13 se

amini pentru urmitoarea qedin{i la propunerea pregedintelui

Consiliului Urbanistic gi unor membri pentru a studia subiectul
relafiilor contractuale intre SA Riut, SRL Persona Grata qi

administra[ia publici locall in privin[a utilizdrii terenului pentru
construc{ii. Autorul a raportat despre func{iunea obiectului,
organizarea parcirilor, reducerea suprafefei construite fald de

conceptul precedent. Secretarul Consiliului a raportat despre Parcul
Industrial "Riuttt, statutul de rezident al Parcului Industrial,
contractul de comodat intre administralia publicd locali gi SA RIut
gi contractul de loca{iune SRL Persona Grata inregistrat in Registrul
bunurilor imobile.

Propunerea de reconstruire a gheretelor comerciale din str.
Alexandr Pqkin 41, cu renovarea exteriorului qi interiorului
acestora in limitele suprafefelor de{inute cu crearea unui complex se

amini la propunerea pregedintelui Consiliului Urbanistic pini la
aprobarea Regulamentul de stabilire a raporturilor juridice de

superficie gi loca{iune de Citre Consiliul Municipal Bnlfi qi stabilirea
relafiilor contractuale intre administra[ia publici locali qi persoane

interesate.

6.

7.



8. Propunerea de reconstruire a gheretelor comerciale din str. $tefan
cel Mare gi Sfint 56, cu renovarea exteriorului qi interiorului acestora
in limitele suprafe{elor definute cu crearea unui complex se amini
pini la aproba,re Regulamentul de stabilire a raporturilor juridice
de super{icie gi loca{iune de Citre Consiliul Municipal Bnryi gi

stabilirea rela{iilor contractuale intre administralia publicl locali qi

persoane interesate.

Vicepregedintele
Consiliului Urbanistic al mun. Belti

Consiliului Urb

Ivan Macovschi


