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In conformitate cu Legea nr. 93 din 05.04.2007 Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 1076 din 06.11.2010 „Cu privire la 
clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a 
informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii 
excepţionale", Hotărârea Guvernului nr. 862 din 18.12.2015 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului", pct. 6-9 
din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001; 

Având în vedere Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
municipiului Bălţi nr. 8 din 04.05.2021 prin care a fost declarată situaţia de urgenţă 
în baza Raportului de expertiză tehnică cu nr. 04/21 din 21.04.2021, executat de 
SRL „Fluxproiect", a stării de facto a reţelelor de canalizare menajer-fecaloidă de 
pe str. Kiev mun. Bălţi în legătură cu existenţa riscului major pentru sănătatea 
locuitorilor, riscului prăbuşirii părţii carosabile şi poluării mediului înconjurător 
din zona respectivă şi prin care s-a pus în sarcina Primarului municipiului Bălţi 
comandarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru reconstrucţia tuturor reţelelor 
inginereşti de pe str. Kiev mun. Bălţi pe tronsonul de la podul de peste râul Răut 
până la Gara Feroviară Bălţi-Slobozia; 

Având în vedere Proiectul de execuţie „Reconstrucţia carosabilului din str. Kiev 
până la podul peste râul Răut din mun. Bălţi", executat de „Intexnauca" S.R.L., 
potrivit căruia costul realizării proiectului a fost estimat la suma de 196 282 860 
lei; 

Având în vedere scrisoarea Direcţiei Generale Financiar-Economice a Primăriei 
mun. Bălţi nr. 02-01/11/9 din 18.01.2023 şi decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 18/1 
din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 
2023" potrivit cărora Fondul de rezervă şi intervenţie al municipiului Bălţi pentru 
anul 2023 a fost aprobat în suma de 766,9 mii lei; 

Ţinând cont de faptul că susrsele financiare ale bugetului municipal Bălţi sunt 
vădit insuficiente pentru realizarea Proiectului de execuţie „Reconstrucţia 
carosabilului din str. Kiev până la podul peste râul Răut din mun. Bălţi" şi luând în 
consideraţie importanţa străzii Kiev din mun. Bălţi pentru asigurarea traficului 
rutier în raza municipiului Bălţi, necesitatea reconstrucţiei carosabilului, sistemului 
de canalizare menajer-fecaloidă şi evitării riscurilor majore pentru mediul 
înconjurător şi sănătatea populaţiei din zonă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale 
a municipiului Bălţi, 

DISPUNE: 

1. Se solicită Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova să 
examineze chestiunea alocării mijloacelor financiare în suma de 196 282 860 lei 
din fondurile de urgenţă ale Guvernului pentru realizarea Proiectului de execuţie 
„Reconstrucţia carosabilului din str. Kiev până la podul peste râul Răut din mun. 



Bălţi" în scopul lichidării situaţiei de urgenţă a stării de facto a reţelelor de 
canalizare menajer-fecaloidă de pe str. Kiev mun. Bălţi şi în legătură cu necesitatea 
reconstrucţiei carosabilului, sistemului de canalizare menaj er-fecaloidă şi evitării 
riscurilor majore pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei din zonă. 

2, Se pune în sarcina preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a 
municipiului Bălţi să se adreseze către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova cu un demers, însoţit de materiale justificative şi calcule 
întemeiate, privind examinarea chestiunii alocării mijloacelor financiare în suma 
de 196 282 860 lei din fondurile de urgenţă ale Guvernului pentru realizarea 
Proiectului de execuţie „Reconstrucţia carosabilului din str. Kiev până la podul 
peste râul Răut din mun. Bălţi". 

3. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 
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Preşedinte al Comisiei 
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