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Totaluri: 

Părți interesate - 3 

Recomandări parvenite - 8 

Recomandări acceptate - 8 

Recomandări parțial acceptate - 0 

Recomandări respinse - 0 

 



Sinteza recomandărilor 
 

parvenite în cadrul consultărilor publice în procesul decizional 

”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 3” 

Nr. 

d/o 
Recomandarea expusă Autorul recomandării 

Se acceptă/ 

nu se 

acceptă 

Note/ argumentarea autorului 

1 A  prezenta motivul utilizării terenului public sub 

necesitățile obiectului privat, inclusiv a parcării, 

intrării în clădire, accesului în curte 

Nicolai Grigorișin,  

primarul mun. Bălți 

Se acceptă.  

2 A argumenta volumetria propusă, inclusiv regimul de 

înălțime, suprafața construită și poziționarea 

obiectului în teren față de terenurile adiacente 

private.  

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă.  

3 A revizui accesul din partea bunului imobil din str. 

Alexandru cel Bun 1. 

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă.  

4 A elabora desfășurata str. Alexandru cel Bun pentru a 

argumenta regimul de înălțime. 

DGAURF,  

Primăria mun. Bălți 

Se acceptă.  

5 A organiza terenul de joacă conform necesităților 

locuitorilor potențiali. 
Nicolai Grigorișin,  

primarul mun. Bălți 

Se acceptă.  

6 A asigura numărul suficient al locurilor de parcaj 

conform normativelor. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Se acceptă.  

7 A asigura respectarea zonificării și indicilor tehnico-

economici conform Regulamentului local de 

urbanism. 

Roman Guneavîi 

SRL BPS CAPITAL 

Se acceptă.  

8 A efectua ieșirea la fața locului pentru inspectarea 

terenului. 

Nicolai Grigorișin,  

primarul mun. Bălți 

Se acceptă. 

Efectuat. 

La data de 11.11.2022 s-a 

efectuat vizita în teritoriu 

condusă de primarul mun. Bălți, 

cu participarea reprezentanților 

primăriei, Consiliului Municipal, 

investitorului, proprietarilor 

bunurilor imobile adiacente. S-a 



constatat  lipsa rezervelor de 

teritoriu pentru organizarea 

infrastructurii adecvate 

propunerii investitorului. 

Proprietarii imobilelor din 

vecinătate nu au confirmat 

susținerea față de proiect și nu 

au acceptat propunerea 

investitorului de a ceda 

suprafețele de teren a acestora 

pentru dezvoltarea proiectului. 

Investitorului s-a propus 

revizuirea conceptului pentru 

identificarea unei soluții 

arhitectural-urbanistice adecvate 

situației din teritoriu, cu 

argumentarea volumetriei și 

capacității clădirii. 
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