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Sinteza recomandărilor 
 

parvenite în cadrul consultărilor publice în procesul decizional 

” Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al teritoriului mun. Bălți  

cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Șalom Aleihem, str. Apelor, str. 1 Mai, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu” 

Nr. 

d/o 
Recomandarea expusă Autorul recomandării 

Se acceptă/ 

nu se 

acceptă 

Note/ argumentarea 

autorului 

1 De a include reglementarea privind conectarea 

obligatorie la sistemul centralizat de aprovizionare cu 

energie termică. 

SA Cet-Nord Nu se 

acceptă. 

Proiectul prevede 

reglementări în privința 

rețelelor inginerești (vezi 

planșa 5). Abordarea 

detaliată cu solicitarea 

condițiilor tehnice din 

partea furnizorilor se va 

efectua la următoarea etapă 

de planificare. 

2 De a elabora studiul de fezabilitate privind surse de 

termoficare. 

SA Cet-Nord Nu se 

acceptă. 

Nu ține de obiectul lucrării. 

3 De a asigura acces din str. Nicolae Iorga. SRL Verix-Grup Se acceptă. Vezi planșa 4. 

4 De a expune denumirea proiectului în conformitate 

cu decizia Consiliului Municipal Bălți, ținînd cont de 

zona pe care o cuprinde documentația de urbanism 

prezentată care nu se limitează exclusiv cu hotarele 

terenului cu nr. cadastral 0300302.242. 

DGAURF, Primăria mun. Bălți Se acceptă.  

5 De a ține cont de liniile de cablu și aeriene din zonă. SA Red-Nord Nu se 

acceptă. 

Proiectul prevede 

reglementări în privința 

rețelelor inginerești (vezi 

planșa 5). Abordarea 

detaliată cu solicitarea 

condițiilor tehnice se va 



efectua la următoarea etapă 

de planificare. 

6 De a ține cont de rețele de comunicații din zonă. SA Moldtelecom Nu se 

acceptă. 

Proiectul prevede 

reglementări în privința 

rețelelor inginerești (vezi 

planșa 5). Abordarea 

detaliată cu solicitarea 

condițiilor tehnice se va 

efectua la următoarea etapă 

de planificare. 
 


