
 

 

Nota informativă 

la proiectul Deciziei Consiliului Municipal Bălți  

 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor  

de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative 

în municipiul Bălţi” 

 
 

1. Denumirea autorului 
 

Primăria mun. Bălți 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
Condiţia ce a impus elaborarea proiectului: 

- necesitatea expunerii detaliate a procedurii de obținere a actelor permisive pentru izolare 

termică a fațadelor blocurilor locative; 

- necesitatea asigurării tratării uniforme a subiectelor ce țin de izolare termică, respectarea 

aspectului arhitectural și coloristic a blocurilor locative; 

- adresările numeroase din partea cetățenilor; 

- numărul suficient de încălcări în domeniul efectuării izolării termice a fațadelor. 

Finalitățile urmărite: 

- informarea cetățenilor despre prevederile actelor normative în domeniul executării 

lucrărilor de construcție; 

- crearea condițiilor pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor; 

- respectarea sistemului normativelor în construcție; 

- reducerea numărului cazurilor de efectuare neautorizată a lucrărilor de construcție care 

prezintă interevenții în aspectul arhitectural al clădirilor. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 
Proiectul nu se referă la criteriul dat.  
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul propune aprobarea actului normativ de importanță locală - unui Regulament 

privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a fațadelor blocurilor 

locative în municipiul Bălți. Scopul Regulamentului constă în abordarea detaliată a 

procedurii și etapelor de obținere a actelor permisive pentru executarea acestui tip de 

lucrări. Regulamentul specifică că lucrările de termoizolare și tratare coloristică a 

fațadelor prezintă lucrările de construcție și sunt supuse autorizării obligatorii în 

condițiile Legii RM nr.163/2010. Rezultatele urmărite țin de sporirea eficienței energetice 

a fondului locativ existent, dar și de sporirea calității mediului urban prin reabilitarea 

arhitecturală a aspectului exterior al clădirilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară 
Proiectul nu propune norme care necesită finanțarea din surse bugetare. Totodată 

proiectul propune scutirea de plată a taxei pentru emiterea actelor permisive în scopul 

efectuării lucrărilor de izolare termică a fondului locativ. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul de decizie este perfectat în baza art. 14, alin. (2), lit. f) din Legea RM nr.436 din 

28.12.2006 ”Privind administrația publică locală”, ţinînd cont de prevederile Legii RM 

nr.163 din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor în construcţie”, Legii RM 

nr.75 din 30.04.2015 ”Cu privire la locuințe”, Legii RM nr.187 din 14.07.2022 ”Cu 

privire la condominiu”. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 



Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică prin metoda creării grupului de 

lucru în conformitate cu Decizia Consiliului Municipal Bălți nr.7/15 din 27.05.2022 cu 

modificările ulterioare și Dispoziția primarului nr.182 din 10.06.2022 cu modificările 

ulterioare. 

8. Constatările expertizei anticorupție 
Proiectele actelor normative locale obțin expertiza juridică în subdiviziuni specializate a 

organului de administrație publică locală. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu se referă la criteriul dat. 

10. Constatările expertizei juridice 
Proiectele actelor normative locale obțin expertiza juridică în subdiviziuni specializate a 

organului de administrație publică locală.  

11. Constatările altor expertize 
Proiectul nu se referă la criteriul dat. 

 

 

   Șef interimar DGAURF                                 Ivan Macovschi 
 


