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Sinteza propunerilor și recomandărilor, 

parvenite în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului mun. Bălți 

“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării lucrărilor de terasament pe teritoriul mun. Bălți” 

N 

d/o 

Autorul 

recomandărilor 

Recomandările parvenite Decizia cu 

privire la 

aprobarea sau 

respingerea 

recomandărilor 

Argumentări în cazul refuzului 

propunerilor și recomandărilor 

adresate 

1 Nicolai Grigorișin 

Primarul mun. 

Bălți 

   

2 Irina Serdiuc 

Secretarul 

Consiliului mun. 

Bălți 

   

3 Comisia 

consultativă de 

specialitate pentru 

activităţi 

economico-

financiare 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

4 Comisia 

consultativă de 

specialitate pentru 

gospodărie 

municipală, 

administrarea 

bunurilor şi 

protecţia mediului 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   
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5 Comisia 

consultativă de 

specialitate 

pentru drept şi 

disciplină 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

6 Direcția generală 

financiar-

economică 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

7 Direcția general de 

arhitectură, 

urbanism și relații 

funciare 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

8 Direcția 

gospodărie 

comunală 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

9 ÎM “DRCD Bălți” Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

10 ÎM “GLC Bălți” 1. Pct. 3.2 de expus în redacție nouă: “Pentru a 

obține Ordinul de executare a lucrărilor de 

terasament, la lucrările prevăzute în art. 14 din 

Legea RM nr. 163 din 09.07.2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

este necesar ca executorul lucrărilor să prezinte 

următoarele acte ÎM “DRCD Bălţi” și ÎM “GLC 

Bălți” în cazul executării lucrărilor pe teritoriile 

ce se află în gestiunea întreprinderii (în curțile 

blocurilor locative și a cartierelor)”; 

 

 

2. În pct. 3.8; 3.9; 3.10 după ÎM “DRCD Bălți” de 

adăugat: “și ÎM “GLC Bălți””. 

acceptat 

parțial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respins 

Lit. b), pct. 3.2. capitolul III de 

expus în redacție nouă:  

“b) schema și/sau proiectul  

sectorului, cu indicarea locului 

de excavare, coordonat cu 

deținătorii rețelelor inginerești 

ale mun. Bălți și ÎM “GLC 

Bălți” (în cazul ex-ecutării 

lucrărilor pe teritoriile ce se află 

în gestiunea intreprinderii din 

interiorul cartierelor și 

blocurilor locative). 

Responsabil pentru controlul 

executării lucrărilor de 
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terasament este ÎM “DRCD 

Bălți”. 

11 ÎM “ATSV Bălți” Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

12 ÎM Regia “Apă-

Canal-Bălți” 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

13 ÎM “Termogaz 

Bălți” 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

14 ÎM “DCC CU” Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

15 SRL “Bălți-Gaz” 1. Pct. 2.1. capitolul II de completat cu expresia: 

„Prin excepție, nu se prezintă planul lucrărilor 

de terasament de către organizațiile ce dețin 

rețele inginerești, deteriorarea cărora sau 

întîrzierea efectuării lucrărilor de reparație 

poate servi la apariția situației de avarie și 

poate amenința viața și sănătatea oamenilor”; 

2. Pct. 3.11 de completat cu expresia: “În cazul 

condițiilor meteorologice favorabile în perioda 

15 octombrie – 01 aprilie, este permisă 

executarea lucrărilor de terasament cu acordul 

primăriei mun. Bălți și ÎM “DRCD Bălți””; 

3. Pct. 7.9 “Pentru lichidarea avariei, organizaţia 

care îndeplineşte lucrările are obligaţiunea, fără 

stoparea lucrărilor începute, să anunțe ÎM 

“DRCD Bălţi” despre începerea lucrărilor de 

terasament” de completat cu expresia: “la 

telefonul 24/7”; 

 

4. Pct. 7.5 contrazice pct. 7.1. 

În pct. 7.1: “În cazul situaţiilor de avarie, care 

necesită executarea lucrărilor de urgenţă, se 

acceptat 

 

 

 

 

 

 

respins 

 

 

 

 

acceptat (cu 

excluderea 

24/7) 

 

 

 

 

acceptat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru lichidarea avariei, 

organizaţia care îndeplineşte 

lucrările are obligaţiunea, fără 

stoparea lucrărilor începute, să 

anunțe ÎM “DRCD Bălţi” despre 

începerea lucrărilor de 

terasament prin telefon. 

Pct. 7.5 exclus din proiectul 

Regulamentului. 
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permite începerea lucrărilor de lichidare a 

defecţiunilor, în lipsa autorizării preliminare.”  

Iar în pct. 7.5: “Pentru primirea documentelor 

de autorizare la săpăturile de avarie e necesară 

prezentarea următoarelor acte”. 

16 AO “CET-Nord” Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

17 SRL “Glorin 

Inginering” 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

18 AO “RED-Nord” Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

19 Inspectoratul de 

Poliție Bălți 

Propuneri și sugestii nu au fost transmise.   

20 Agenția de 

Supraveghere 

Tehnică 

Propuneri și sugestii nu au parvenit.   

21 Direcția Juridică Abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 

4/20 din 25.07.2019 “Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind modalitatea 

efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului 

Bălți””. 

acceptat Proiectul Regulamentului 

privind modalitatea efectuării 

săpăturilor pe teritoriul 

municipiului Bălți contravine 

legislației în vigoare, inclusiv și 

art. 14, alin. (2) lit. m) din Legea 

RM nr. 436 din 28.12.2006 

privind administrația publică 

locală. 

 

 

Șef Direcția gospodărie comunală _______________________________________________________ Veaceslav Zincovschii 


