
al dezbaterilor publice
organizate in cadrul procedurii de consultare publica in procesul decizional

"Cuprivire la aprobarea Planului Urbanistie de Detaliu
pentru terenul din str. Sennaia 2"

"Cuprivire la aprobarea Planului Urbanistie de Detaliu
pentru terenurile din sir. Alexandru eel Bun 3"

14 octombrie 2022, orele 14:00, sala de ~edinle m.l0l, sediul Primariei mun. Balli,
piala Independenlei m.l, mun. Balli

Au participat:

1. Nicolai Grigorisin - primarul mun. Balli;
2. Ivan Macovschi - sef interimar Directie general a arhitectura, urbanism si

relatii funciare, arhitect-sef al mun. Balli;
3. lana Leadric - sef adjunct Directie generala arhitectura, urbanism si relatii

funciare;
4. Maxim Grincic - specialist principal al Directiei arhitectura si urbanism;
5. Igor Damian - specialist principal al Directiei arhitectura si urbanism;
6. Victor Bejenari - specialist principal al Directiei arhitectura si urbanism;
7. Liudmila Andruh - specialist principal al Directiei proprietate municipala si

relatii funciare;
8. Vadim Fotescu - sef-adjunct Directie supraveghere tehnica Nord;
9. Mihail Malchin - administrator SRL Globalauto Service;
10. Iurie Melnic - arhitect SRL AXYZ Studio;
11. Gheorghii Catana - reprezentant SA Vatra;
12. Tudor Cozaru - reprezentant SA Vatra;
13. Vladislav Todiras - reprezentant SA Aparat;
14. Marian Brinza - director general interimar SA Cet-Nord;
15. Adrian Crasnobaev - reprezentant SA Cet-Nord;
16. Vladimir Ciobanu - inginer SRL Geo-Cad-Proiect;
17. Veaceslav Mihaila - arhitect SRL Geo-Cad-Proiect;
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18. Daniela Motruc - consilier municipal, Consiliul Municipal Balti;
19. Roman Guneavii - reprezentant SRL BPS Capital;
20. Natalia Companiet - administartor interimar 1MBiroul Arhitectura si

Sistematizare.

Au luat cuvintul:

Dna lana Leadric: a expus scopul si subiectul procedurii de consultare publica
organizata in privinta a doud proiecte de documentatie urbanistica: "Planul
Urbanistic de Detaliu pentru terenul din str. Sennia 2", "Planul Urbanistic de
Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru eel Bun 3" .

Dl VeaceslavMihailii: a prezentat proiectul "Planul Urbanistic de Detaliu pentru
terenul din str. Sennia 2". A mentionat prevederile zonificarii teritoriului stabilite
prin Planul Urbanistic General, a expus caracteristicile terenului privat propus
de cdtre investitorul SA APARAT pentru dezvoltarea complexului locativ format
din 5 blocuri. A relatat despre indicii tehnico-economici a obiectelor proiectate,
despre retea de strdzi, obiecte de utilitate publica din zona, retele ingineresti. A
mentionat cd regimul de inaltime va atinge S+P+8E. A propus crearea a 200 de
apartamente cu 0 odaie si doua odai, pentru 600 de locuitori, cu procentul de
ocupare a terenului in mdrimea de 22%. A afirmat cii complexul locativ vafi dotat
cu 0 parcare subterana cu 187 de locuri. A prezentat fotofixarea starii actuale a
bunurilor imobile din teritoriu. A relatat despre aspectele de organizare a
acceselor cdtre teren.
Dl Gheorghii Catana: a atentionat despre accesul existent cdtreproprietatea SRL
Vatra. A mentionat ca accesul din str. Chisinau nu existd, fiind blocat, iar starea
carosabilului a str. Sennaia este deplorabila din cauza transportului de mare
tona}.
Dl Veaceslav Mihailii: a afirmat ca colectivul de autori va identifica cele mai
bune solutii pentru crearea acceselorfunctionale.
Dl Gheorghii Catana: a intrebat despre retelele exterioare de termoficare care
treeprin zona studiatd.
Dl Veaceslav Mihailii: a mentionat cii strdmutarea retelelor din zona este
inevitabildpentru a se conforma normativelor in vigoare.
Dna lana Leadric: a intrebat ce argumente au stat la bazd regimului de inaltime
propus.
Dl Veaceslav Mihailii: a rdspuns cd se propune dezvoltarea zonei cu locuinte
multietajate. A relatat despreplanuri investitionale a beneficiarului.
Dl Ivan Macovschi: a solicitat informatie despre numdrul locurilor de parcaj
supraterane si destinafia parterului complexului locativ. A menfionat ca parcari
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subterane sunt utilizate preponderent pentru stationarea in timpul noptii, fiind
inaccesibile pentru vizitatorii spatiilor comerciale. A atentionat ca parcare
subterana acoperd terenul intreg ce este practic nerealizabil.
Dna lana Leadric: a propus prezentarea desfasuratelor frontului stradal al str.
Alexandr Puskin, Chisindu, Alexei Sciusev pentru a evalua regimul de indltime
propus, cit si vederile de la principalele intersectii a strdzilor spre complexul
locativ ce se va amplasa in mediul clddirilor existente.
Dna Vadim Fotescu: a propus asigurarea in varianta subterand si supraterand a
numarului locurilor de parcaj conform normativelor in constructii in vigoare. A
mentionat cii locurile subterane se vor oferi cu plata ce va genera riscul incarcdrii
intregului cartier cu transport.
Dl Roman Guneavii: a intrebat despre destinatia terenului conform
Regulamentului Local de Urbanism, a atentionat ca prin propunerea expusd se
schimbd codul zonei a unei parti de teren. A propus elaborarea Planului
Urbanistic Zonal. A propus sa fie examinate capacitatile obiectelor de utilitate
publica, institutiilor de invdtdmint si educatie timpurie, caracteristicile curtilor
blocurilor locative existente. A propus crearea accesului dinspre str. Alexei
Sc iusev. A propus crearea din contul terenului privat unui obiect social pentru
cartierul dat, cum ar fi un spatiu sportiv, de odihnd, de joacd pentru copii. A
propus amenajarea complexd a cartierului. A exprimat dubii fata de realizarea
parcdrii subterane tinind cont de costurile acesteia.
Dl Nicolai Grigorisin: a solicitat informatii despre termenile planificate pentru
realizarea proiectului.
Dl Vladislav Todiras: a rdspuns ca initial au fost stabilite termenile de pina la 36
de luni, insa situatia de crizd va genera schimbari si moderarea asteptarilor.
Dl Nicolai Grigorisin: a mentionat ca cartierul se caracterizeazd cu lipsa totala
de infrastructure si necesitd investitii.

Dl lurie Melnic: a prezentat proiectul "Planul Urbanistic de Detaliu pentru
terenurile din str. Alexandru eel Bun 3". A mentionat prevederile zonificarii
teritoriului stabilite prin Planul Urban istic General, a expus caracteristicile
terenurilor private propuse de cdtre investitorul SRL GLOBALA UTO SER VICE
pentru amplasarea unui bloc locativ cu parcare subterana. A relatat despre indicii
tehnico-economici a obiectului proiectat, obiecte de utilitate publica din zona. A
mentionat cd regimul de inaltime va atinge S+P+9E. A propus crearea a 72 de
apartamente. Procentul de ocupare a terenului va atinge 50%. A afirmat ca
complexul locativ va fi dotat cu 0 parcare subterana cu 16 locuri. A mentionat ca
parcarea supraterana se va organiza din contul terenului public, inclusiv accesele
din str. Alexandru cel Bun. A mentionat ca parterul blocului va avea destinatie
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comerciald. A propus utilizarea in calitate de parcare aferenta blocului parcarea
privata adiacentd. A prezentat fotofixarea stdrii actuale a teritoriului.
Dl Nicolai Grigorisin: a exprimat dubii asupra motivului de utilizare a terenului
public sub necesitatile obiectului privat, inclusiv a parcdrii, intrdrii in clddire,
accesului in curte.
Dna lana Leadric: a solicitat argumentarea volumetriei propuse, inclusiv
regimului de inaltime, suprafetei construite si pozitiondrii obiectului in teren fata
de terenurile adiacente private. A mentionat suprafata redusa a terenului de joacd.
Dl Igor Damian: a intrebat despre functionalitatea acceselor cdtre obiectul
proiectat care la moment sunt blocate.
Dl Mihail Malchin: a mentionat cii poarta a fost instalatd provizoriu si zona
necesitd 0 reamenajare.
Dl I uri Melnic: a relatat ca reperul in privinta inaltimii blocului s-a focut la
cladirile locative din partea opusd a str. Alexandru eel Bun.
Dl Ivan Macovschi: a propus elaborarea desfasuratei strdzii Alexandru eel Bun.
Dl Nicolai Grigorisin: a mentionat ca latimea accesului este insuficientd.
Dl Mihail Malchin: a sustinut ca accesul se va amenaja inclusiv din contul
terenului privat si va fi de 6m.
Dl Nicolai Grigorisin: a solicitat informatii despre suprafata terenului de joacd.
Dl Iuri Melnic: a rdspuns cd suprafata constituie 15m.p.
Dl Nicolai Grigorisin: a atentionat cd suprafata nu va satisface nevoile
locuitorilor a 72 de apartamen te. A solicitat asigurarea obiectului cu amenajdri si
utilitati publice.
Dl Mihail Malchin: a sustinut cii exista 0 zona de odihnd pe teritoriul colegiului,
inclusiv un teren de fotbal de care se pot folosi viitorii rezidenti ai blocului.
Dl Igor Damian: a exprimat dubii asupra posibilitatii utilizdrii proprietdtii
statului in scopuri investitionale a agentului privat.
Dl Roman Guneavii: a intrebat despre destinatia terenului conform
Regulamentului Local de Urbanism si necesitatea de a schimba codul urban istic.
A mentionat ca numarullocurilor de parcaj este extrem de mic pentru numdrul de
apartamente propus.
Dl Iuri Melnic: a rdspuns ca beneficiarul conteazd pe un parteneriat cu
proprietarul terenului adiacent care detine locuri de parcaj si subiectul se va
exam ina la etapa de proiectare.
Dl Roman Guneavii: a mentionat ca schimbarea codului urban istic nu poate fi
acceptatd.
Dna lana Leadric: a mentionat ca Regulamentul Local de Urbanism pentru
unitatea teritoriala de referinta nr.8 prevede dezvoltarea zonei locative in
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perspectiva, 0 mare parte a zonei fiind ocupatd cu cladiri cu destinatie sociald,
dar regimul de inaltime a cladirilor necesitd 0 argumentare riguroasd.
Dl Roman Guneavii: a mentionat cii indicii tehnico-economici trebuie stabilite
foarte clar la etapa initiala.
Dl luri Melnic: a prezentat conceptul exterior al blocurilor analogice.
Dl Nicolai Grigorisin: a insistat asupra necesitdtii iesirii la lata locului.
Dna lana Leadric: a fncheiat sedinta si a multumit participantilor.

~ ,I:lli -=F"'Sef interimar DGAURF Ivan Mac~~ ~ --\[::~V
Sef adjunct DGAURF lana Leadric .~
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