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Gestionarea deșeurilor în mun. Bălți  

Serviciul de gestionare a deșeurilor în mun. Bălți – etape: 

Până în noiembrie 2012 gestionarea deșeurilor menajere solide în mun. 

Bălți a fost efectuată de către Î.M. „Gospodăria Gpecializată Auto”; 

Contractul de concesiune nr. 2 din 21.09.2012 semnat între Consiliul 

Municipal Bălţi şi ‘Terra Salubritate’ SRL;  

Contractul de concesiune nr. 2/1 din 01.08.2014 semnat cu Consiliul 

Municipal Bălţi, ‘Terra Salubritatee’ SRL şi ‘Salubrity Solution’ SRL;  

Contractul de concesiune nr. 07 din 23.09.2014, semnat între Consiliul 

Municipal Bălţi şi ‘Ecorecycle’ SRL; 

Decizia Consiliul Municipal Bălţi nr. 14/13 din 21.12.2017 prin care a fost 

transmis serviciul comunal de evacuare a deșeurilor menajere solide către 

Î.M. „DRCD Bălți”. 
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Probleme actuale în procesul de evacuare a 

deșeurilor în mun. Bălți 

 Conflictul dintre Primăria mun. Bălți și SRL „Salubrity Solutions” privind 

depozitarea deșeurilor la depozitul din s. Țambula. Agentul privat solicită o 

taxă mai mare și periodic închide accesul la depozit. 

 Tarifele reduse aprobate în luna martie 2018, care nu acoperă toate costurile 

Î.M. „DRCD” pentru evacuarea deșeurilor. Întreprinderea nu dispune de unităti 

de transport specializat suficiente, de containere și pubele. Astfel, 

întreprinderea suportă pierderi financiare. 

 Î.M. „DRCD” nu dispune de baza de date actualizată privind consumatorii din 

mun. Bălți. În primele 2 luni ale anului 2018, o mare parte din consumatori nu 

au primit chitanțele pentru plată. 

 În cazul imposibilității Î.M. „DRCD” de a acoperi cheltuielile reale pentru 

evacuarea deșeurilor, sursele financiare necesare vor trebui alocate din 

bugetul local. 
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Amplasamente pentru depozitul regional din ZMD 7 

În anul 2017 au fost analizate 7 terenuri potențiale, care sunt localizate în: 

Alexăndreni, r-l Sîngerei – 2 terenuri; Heciul Nou, r. Sîngerei; Sîngereii Noi, r-l 

Sîngerei; Țambula, r. Sîngerei; Belicenii Vechi, r-l Sîngerei; Singureni, r-l 

Rîșcani. Dintre acestea, fezabile sunt 6 terenuri. Terenul din Singureni nu este 

fezabil deoarece bonitatea solului este mare (de peste 70 puncte). 
 

Recent, la 25 mai 2018, Comisia creată prin dispoziția primarului interimar al 

mun. Bălți a vizitat 4 terenuri ce reprezintă potențiale amplasamente pentru 

depozitul regional din ZMD 7:  

- s. Bilicenii Noi, r-l Sîngerei; 

- Terenul aflat în apropierea mun. Bălți – teritoriu folosit în perioada sovietică 

pentru manevre militare; 

- s. Heciul Nou, r-l Sîngerei; 

- s. Mărăndeni, r-l Fălești. 
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Terenul din s. Bilicenii Noi 

Terenul de la Bilicenii Noi (25-30 ha) situat alături de gunoiștea unde 

depozitează ÎM din Bălți, aparține APL Bilicenii Noi. Primarul este pozitiv ideei 

de a oferi acest teren pentru un depozit regional. Nu departe mai este un teren 

de 19 ha care aparține APL Țambula. Este departe de oricare rîu. Distanța 

pana la teren de la drumul național Chișinău – Bălți este de circa 3 km. 
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Terenul de lângă mun. Bălți  

 Terenul respectiv are pana la 40 ha. Nu este clară proprietatea asupra 

acestui teren. La cadastru nu este inregistrat. Distanța de la drumul 

național Bălți – Chișinău este de 1-2  km. 
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Terenul din s. Heciul Nou 

Terenul de la Heciul Nou este în apropierea răului Răut (500 m) și aproape 

de sat (700 m). De asemenea în apropiere se află o pădure. 
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Terenul de lângă s. Mărăndeni, r-l Fălești 

Terenul de la Marandeni (văgăuna) este destul de mare (peste 50 ha), dar 

se văd cu ochiul liber apele la suprafață. Distanța de la drumul din s. 

Răuțel și pînă la teren este de vreo 5-6 km. 
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Pașii următori referitor la selectarea terenului 

• În urma vizitei in teren a Comisiei, Primaria Balti a trimis la MADRM rezultatele 

examinarii terenurilor, solicitînd opinia MADRM referitor la caracteristica acestor 

terenuri. 

• La 28 mai MADRM a organizat o sedinta de lucru cu reprezentanții 

Inspectoratului Ecologic de Stat, la care s-a luat decizia că terenul din s. 

Bilicenii Noi este un potential teren pentru amplasarea depozitului regional. 

Ulterior a fost contactat si expertul COWI GOPA, care a solicitat suplimentar 

concretizarea bonitătii terenului selectat. 

• MADRM a transmis o scrisoare Primariei mun. Balti cu informatia despre opinia 

Ministerului si a solicitat de la Primaria Balti următoarele: 1) concretizarea 

bonitatii terenului; 2) APL Bilicenii Noi sa elibereze Actul de selectare a 

terenului pentru depozitul regional si sa semneze acest act cu Comisia de 

selectare si suplimentar cu Centrul de Sanatate Publica. 

• Dupa semnarea acestui Act va fi informat BEI pentru a relua activitatea de 

elaborare a SF pentru ZMD 7. Urmeaza ca MADRM sa monitorizeze acest 

proces pentru a finaliza selectarea terenului si initietrea SF pentru RMD 7. 
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