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Sinteza recomandărilor 
 

parvenite în cadrul consultărilor publice în procesul decizional 

”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul din str. Sennaia 2” 

Nr. 

d/o 
Recomandarea expusă Autorul recomandării 

Se acceptă/ 

nu se 

acceptă 

Note/ argumentarea autorului 

1 A  revizui accesele către terenul din str. Sennaia 2, a 

exclude utilizarea străzii Sennaia din motiv că se 

utilizează de SA “VATRA”. 

SA VATRA Nu se 

acceptă 

SA „Aparat” (fosta uzina „Etalon”) este istoric 

amplasată în cartierul dat accesul rămînînd 

neschimbat tot timpul – dinspre str. Sennaia. 

2 A descrie soluții pentru rețele inginerești din zonă. SA VATRA Se acceptă. Soluțiile cu referire la rețelele exterioare au fost 

expuse pe pl.4 a PUD. Avizele de racordare vor 

putea fi obținute după aprobarea PUD la etapa 

emiterii certificatului de urbanism. 

3 A prezenta argumentarea regimului de înălțime 

propus, desfășuratele frontului stradal al str. 

Alexandr Pușkin, Chișinău, Alexei Șciusev pentru a 

evalua regimul de înălțime, vederile de la 

principalele intersecții a străzilor spre complexul 

locativ ce se va amplasa în mediul clădirilor 

existente. 

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă. Regimul de înălțime a fost corelat cu blocurile din 

str. Tiraspol și cel propus de Regulamentul Local de 

urbanism. Desfășuratele stradale vor fi prezentate în 

proiectul PUD, cît și amplasarea obiectelor noi în 

mediul clădirilor existente (model 3D). 

4 A organiza parcări pentru staționarea temporară a 

autovehicolelor în timpul zilei, ținînd cont și de 

destinația comercială a parterului complexului. 

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă. Componența obiectivelor de deservire de la parter 

va fi concretizată, dar ele vor fi de talie locală, 

pentru locuitorii complexului locativ (spații pentru 

copii, fitnes, comerț alimentar ș.a.). Zona parcărilor 

preconizate pentru timpul zilei va fi indicată în 

proiectul PUD. 

5 A revizui procentul de ocupare a terenului a parcării 

subterane. 

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă. Procentul de ocupare va fi revizuit. Cota podelei 

parcării va fi coborită de la D la S. 

6 A elabora Planul Urbanistic Zonal pentru a schimba 

codul urbanistic al subzonei industriale ce acoperă 

parțial terenul din str. Sennaia 2 și pentru a evalua 

cartierul locativ întreg cuprins între străzile Alexandr 

Pușkin, Chișinău, Alexei Șciusev. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Nu se 

acceptă. 

Conform p. 9.1 al NCM B.01.02.2016 „Instrucţiuni 

privind conţinutul, principiile metodologice de 

elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de 

urbanism şi amenajare a teritoriului “ PUZ- urile se 

elaborează pentru o parte din teritoriul localitații, 



caracterizată de un grad sporit de complexitate, sau 

de o dinamică urbană accentuată. Terenul SA 

“Aparat” de 0,8 ha din str. Sennaia 2 nu corespunde 

acestor rigori, fiind deja preponderent amplasat în 

zona locativă conform PUG în vigoare. 

7 A prezenta calculul capacităților obiectelor de 

utilitate publică din zonă. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Se acceptă. Va fi prezentat în memoriul explicativ la proiect. 

8 A crea acces din str. Alexei Șciusev. Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Nu se 

acceptă. 

Terenul examinat este la o distanță de 50 m de la str. 

Pușkin, avind 2 accese din această directie. Este  

rațional accesul la str. Chișinău din condițiile 

planimetrice existente. 

9 A crea din contul terenului privat un obiect social, un 

spațiu sportiv, cu amenajarea complexă a cartierului. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Se acceptă. In cadrul parterului complexului locativ proiectat 

vor fi preconizate obiective sociale, iar in curte - un 

teren sportiv universal, de tipul celor amenajate în 

alte zone locative. 

10 A revizui conceptul parcării subterane, ținînd cont de 

costul acesteia. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Nu se 

acceptă. 

Investitorul este hotărît de a investi în această 

parcare, altfel complexul nu se va încadra în 

cerințele normativului NCM C.01.08-2016 „Blocuri 

locative”. 

11 A crea infrastructura adecvată pentru locuitorii 

cartierului prin amenajarea spațiilor de utilitate 

publică. 

Nicolai Grigorișin,  

primarul mun. Bălți 

Se acceptă.  La nivel de parter al complexului locativ proiectat 

sunt prevazute spațiile comerciale, care pot fi 

utilizate pentru deservirea locatarilor din complex și 

din vecinatatea apropiată. Se vor reflecta în 

proiectul PUD terenuri de joacă, teren universal de 

sport, zone de odihnă a maturilor. Căile de acces vor 

fi reabilitate și amenajate luînd în considerarație 

fluxul de transport și pietoni. 
 

Șef interimar Direcție Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare,  

arhitect-șef al mun. Bălți 
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