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Notă informativă la proiectul de lege 
privind statutul municipiului Bălți 

 
 
Prin Legea nr. 229 din 26 octombrie 2012 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative (modificarea articolului 1 din Legea nr.436-XVI 
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală și completarea acesteia 
cu articolele 591-593, precum și modificarea articolului 4 din Legea nr.764-XV din 
27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova) municipiul Bălţi a primit statut de unitate administrativ-teritorială de 
nivelul al doilea. 

 
Proiectul de lege propus vine să realizeze dispoziția articolului III din Legea 

nr. 229 din 26 octombrie 2012 privind modificarea şi completarea unor acte 
legislative, conform căreia  Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, urma să  elaboreze proiectul Legii privind statutul municipiului 
Bălţi. 

 
În prezent municipiul Bălţi are o populație de circa 150 mii de locuitori și este 

un important centru economic și social din zona nordică a Republicii Moldova. 
 
Specificul municipiului Bălţi în calitate centru industrial ce contribuie la 

dezvoltarea economică a întregii țări impune o organizare deosebită a funcționării 
resurselor administrative, serviciilor publice și a susținerii sectorului privat. 

 
Datorită situației sale geografice, municipiul Bălţi este un important nod de 

transport  din zona nordică a țării cu o infrastructură dezvoltată, care asigură 
comunicații rutiere, feroviare și aeriene. Prin municipiul Bălţi trece euromagistrala 
E583, care leagă Romania, Republica Moldova și Ucraina. Drumul republican III 6 
leagă municipiul Bălţi cu Sculeni, punct de trecere a frontierei Republicii Moldova 
cu Romania, trecînd prin orașul Fălești. Drumul III 3 Bălţi-Șoldănești–Rîbnița 
leagă municipiul Bălţi cu orașul Florești și, intersectîndu-se cu drumul M 12, 
asigură accesul la Aeroportul Internațional Mărculești. Magistrala internațională 
M14 leagă municipiul Bălţi cu orașul Cernăuți (Ucraina). 

 
În plus, municipiul Bălţi dispune de o vastă infrastructură culturală și 

educațională. Aici se află filiala „Selecția” a Institutului Ştiinţifico-Practic de 
Fitotehnie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, o filială a Academiei de Științe, 
mai multe instituții mediatice. 

 
În prezent municipiul Bălţi nu dispune de un statut care ar reglementa 

organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale ale satelor din  
componența sa. 
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Din această cauză unele organe administrative municipale nu sunt 
funcționale, iar raporturile dintre autoritățile publice municipale și cele locale ale 
satelor din  componența municipiului sunt confuze. 

 
Adoptarea proiectul de lege propus ar permite consiliului municipal Bălți să 

întreprindă măsuri în vederea întăririi capacităților administrației publice 
municipale, a raporturilor ei cu administrația publică a satelor din  componența 
municipiului, cu serviciile publice municipale, ar da imbold dezvoltării regiunii în 
ansamblu. 

 
 
Președintele grupului de lucru, 
deputatul în Parlament                                     Vasili PANCIUC 

 
 


