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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 procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor 

сaselor din fondul locativ pe teritoriul mun. Bălți” 

 

Nr. 

d/o 

Autorul 

recomandărilor 

Recomandările parvenite Decizia cu 

privire la 

aprobarea sau 

respingerea 

recomandărilor 

Argumentări în cazul refuzului 

propunerilor și recomandărilor 

adresate 

1 Secția achiziții 

publice 

1) P.3.12. de inclus după p. 3.3; 

1.1. Pct. 2.2. de expus în redacție nouă: 

„Controlul asupra stării tehnice a acoperișurilor 

blocurilor locative le execută gestionarul 

fondului locativ și trebuie să fie efectuat prin 

desfășurarea inspectărilor planificate (o dată în 

an) și neplanificate. Scopul inspectărilor constă 

în identificarea cauzelor posibile de apariție a 

defectelor și elaborarea măsurilor pentru 

înlăturarea lor.” 

2) P. 3.2. abzațul 4 “- elaborarea devizului de 

cheltuieli de către ÎM “GLC Bălți” (cu 

clasificarea tipului de reparație capitală sau 

curentă)” de completat cu expresia “pentru 

fiecare obiect în parte”; 

3) P. 3.2. abzațul 5 “- coordonarea devizului de 

cheltuieli cu Direcția generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare, Direcția generală 

financiar-economică, Agenția de 

supraveghere tehnică” de expus în redacție 

acceptat 

acceptat 

 

 

 

 

 

 

 

 

acceptat 

 

 

 

 

acceptat 
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nouă: “ coordonarea devizului de cheltuieli 

cu Direcția generală arhitectură, urbanism și 

relații funciare, Agenția supraveghere 

tehnică și Direcția generală financiar-

economică din cadrul primăriei mun. Bălți 

(în cazul funanțării lucrărilor de reparație 

curentă/capitală a acoperișurilor din bugetul 

mun. Bălți)”. 

2 Direcția 

generală 

financiar-

economică 

(DGFE) 

1) P. 1.3. de completat cu noțiunile: 

-  „fond de locuințe municipal”; 

- “reparație excepțională”. 

 

 

2) De completat proiectul Regulamentului cu  

p. 1.5. “Durata de funcționare a prezentului 

Regulament este pînă la aprobarea noilor 

tarife pentru chiria locuințelor, deservirea 

tehnică, lucrărilor de reparație a locuințelor 

și sistemelor inginerești”; 

3) Cap. V de completat cu expunerea 

condițiilor și a mecanismului de finanțare a 

lucrărilor de reparație curentă a 

acoperișurilor a blocurilor locative, deservite 

de ÎM “GLC Bălți”; 

 

4) De completat p. 6.1. după “cod IDNP” cu 

sintagma “copia buletinului de identitate”. 

5) Nu este stabilit mecanismul și procedura 

concretă de finanțare a lucrărilor din fiecare 

sursă de finanțare; 

 

acceptat 

respins 

 

 

acceptat 

 

 

 

 

 

respins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noțiunea de “reparație urgentă” este 

indicate în pct. 1.3. ca “reparație 

urgentă” 

 

 

 

 

 

 

Cu condiția elaborării de către DGFE 

a mecanismului de compensare a 

mijloacelor financiare ÎM „GLC 

Bălți” pentru executarea lucrărilor de 

reparație a acoperișurilor, precum și 

indicarea listei de acte necesare. 

Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter 

personal 
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6) Nu este specificat în rezultatul cărui fapt va 

avea loc finanțarea lucrărilor din contul 

fiecărei surse de finanțare; 

7) Nu este prevăzută procedura de distribuire a 

fondurilor bugetare între reparațiile 

planificate și neplanificate; 

8) Nu sunt specificate condițiile concrete de 

returnare a mijloacelor financiare pentru 

reparația acoperișului, inclusiv pentru care 

scopuri vor fi returnate mijloacele financiare 

(pentru materialele achiziționate sau munca 

executată) și pentru care lucrări de reparații 

capitale sau curente; 

9) Nu este prezentată procedura de determinare 

a costurilor lucrărilor propuse spre finanțare; 

10) Nu este prezentată procedura de 

inspectare a stării tehnice a acoperișurilor și 

de verificare a lucrărilor executate (cu 

anexarea la Regulament a modelelor actelor 

respective); 

11) Nu este prezentată procedura de 

evaluare a situației de forță majoră și dacă va 

fi necesară crearea unei comisii speciale în 

acest sens; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respins 

S-a propus ca DGFE să elaboreze 

procedura de returnare a mijloacelor 

financiare ÎM „GLC Bălți” pentru 

lucrările de reparație a acoperișurilor 

executate, cu indicarea documentelor 

necesare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este menționat în proiectul inițial al 

Regulamentului. 

3 Nicolai 

Grigorișin 

Primarul mun. 

Bălți 

1) De a prevede în Regulament acordarea 

sprijinului sub formă de sponsorizare 

persoanelor în etate rămase singure, 

veteranilor și persoanelor social-vulnerabile 

ce locuiesc în sectorul privat. 

respins Aceste pături sociale sînt protejate de 

art. 9, alin. (1,6); art. 14 din Legea 

RM nr. 133 din 13.06.2008 cu privire 

la ajutorul social.  
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4 Secretarul 

Consiliului 

municipal Bălți 

1) În p. 3.11. de înlocuit expresia 

„reprezentantul administrației primăriei  

mun. Bălți” cu “reprezentantul Direcției 

generale de arhitectură, urbanism și relații 

funciare adin cadrul primăriei mun. Bălți”. 

acceptat  

5 Direcția 

generală de 

arhitectură, 

urbanism și 

relații funciare 

1) În p. 1.3. la noțiunea “reparația curentă” de a 

înlocui explicația noțiunii în totalitate cu 

următorul context “reprezintă totalitatea 

lucrărilor de remediere, la necesitatea unei 

părți din acoperiș sau a elementelor 

constructive, avînd drept scop folosirea în 

continuare a acoperișului, pentru prevenirea 

uzurii depistate și asigurarea protecției 

clădirii”; 

2) La noțiunea “reparația urgentă” se propune 

excluderea sintagmei “ar comporta” prin 

substituirea ei cu sintagma “ar provoca”; 

3) La capitolul V, pct. 4.7. se propune 

înlocuirea sintagmei “detalii arhitecturale” 

cu “elemente arhitecturale”. 

acceptat 

 

 

 

 

 

 

 

 

acceptat 

 

 

acceptat 

 

 

 

6 Direcția 

gospodărie 

comunală 

1) S-a propus ca DGFE să elaboreze opțiunile 

și listă de documente necesare pentru 

finanțarea lucrărilor de reparație a 

acoperișului din bugetul mun. Balti  

2) De exclus din regulament termenul „case 

individuale” deoarece ele se determină prin 

alte relații contractuale; 

3) De inclus în proiectul Regulamentului 

modelul registrului de inspectare tehnică a 

acoperișului ca anexă. 

acceptat 

 

 

 

acceptat 

 

 

 

acceptat 

Propunerile și sugestiile nu au fost 

prezentate 

 



5 
 

7 ÎM “GLC Bălți” Nu au parvenit propuneri   

8 Direcția Juridică De a abroga decizia Consilului mun. Bălți nr. 

15/7 din 10.12.2020 “Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind 

procedura de efectuare a reparației curente a 

acoperișurilor caselor din fondul locativ 

municipal în mun. Bălți””. 

acceptat Proiectul Regulamentului privind 

procedura de efectuare a reparației 

curente a acoperișurilor caselor din 

fondul locativ municipal în mun. 

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 Zincovschi 


