Programul „Bălți merită mai mult”
Angajamente pentru municipiul Bălți

I. DRUMURI, TROTUARE ȘI CANALIZARE
1. Vom reabilita 30 de km de străzi și 40 km de trotuare ale municipiului: vom
repara capital, inclusiv cu înlocuirea rețelelor edilitare (apă, canalizare)
20% din străzi și 30% din totalul trotuarelor din municipiu.
2. Vom reabilita 100% din iluminatul stradal - vom înlocui rețelele învechite din
aluminiu și vom revitaliza corpurile de iluminat, astfel încât toate străzile din
oraș să fie asigurate cu iluminat stradal de calitate.
3. Vom conecta 100% din populația municipiului Bălți la sistemul centralizat de
aprovizionare cu apă și canalizare.
4. Vom transfera 30% din cabluri (telefonie, energie electrică, internet) în
subteran, astfel, schimbând radical aspectul estetic al orașului.

II.

TRANSPORT PUBLIC ȘI REABILITAREA PARCURILOR
1. Vom crește numărul de unități de transport public de calitate și vom elimina
microbuzele. Vom implementa tichetarea electronică.
2. Vom adopta un plan general urbanistic al orașului Bălți și planuri detaliate
pentru fiecare sector al orașului, cu delimitarea zonelor de reședință, industriale
și comerciale, inclusiv zonelor istorice. Vom porni reconstruirea vechiului oraș
Bălți în conformitate cu stilurile arhitecturale istorice ale acestui oraș.
3. Vom aduce un Arhitect-șef profesionist și integru care să facă ordine în aspectul
estetic al orașului și să stopeze construcțiile neautorizate din parcuri.
4. Vom reabilita Parcul Central Andrieș, Parcul din cartierul 8, Parcul din cartierul
Dacia și Parcul din cartierul Gara de Nord.
5. Vom transforma str. Independenței într-o zonă pietonală, după modelul orașelor
europene.

III. EDUCAȚIE, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1. Vom construi un spital regional în municipiul Bălți.
2. Vom dubla alocațiile pentru perioada rece a anului pentru persoanele
defavorizate, începând cu perioada rece 2021/2022.
3. Vom revizui sistemul de protecție socială la nivel de municipiu, dezvoltând
servicii de asistență socială orientate spre nevoile cetățenilor.

4. Vom interzice „donațiile” și plățile informale în școli.
5. Vom instrui 300 de tineri antreprenori în fiecare an pentru ca afacerile lor să
crească și să ofere mai multe locuri de muncă.
6. Vom acorda atenție sporită învățământului timpuriu - vom deschide mai multe
locuri noi în grădinițe.

IV. MODERNIZAREA GOSPODĂRIILOR LOCATIV-COMUNALE
1. Vom asigura reparația capitală a cel puțin 20 de blocuri locative.
2. Vom implementa un program multianual de reabilitare a curților, astfel încât în
decurs de 2 ani cel puțin 20% din curțile blocurilor multietajate din Bălți să fie
reabilitate.
3. Vom evalua și atribui rating de confort (A+, A, B, C, D) blocurilor și curților.
Aceste rating-uri vor impulsiona locatarii responsabili de dezvoltarea blocului și
curților să obțină un rating mai mare, ceea ce la rândul său va conduce la
creșterea atractivității și prețului imobilului.
4. Vom reabilita 30% din platformele de colectare a deșeurilor, prin implementarea
unor soluții moderne precum platformele subterane.
5. Vom reabilita parcul de autospeciale destinate colectării deșeurilor menajere.
6. Vom aplica tehnică modernă de drenaj, pentru a elimina praful din oraș.

V. ECONOMIE ȘI BUGET
1. Vom adopta Legea Municipiului Bălți, care va echivala statutul orașului nostru
cu cel al capitalei. Astfel, vom atrage un număr mai mare de impozite, iar
atragerea investitorilor va fi mai eficientă.
2. Vom elabora un ghid investițional al municipiului Bălți.
3. Vom impune mai puține taxe și impozite pentru micii întreprinzători.
4. Vom identifica investitori pentru deschiderea Aeroportului Internațional Bălți la
Corlăteni.
5. Vom crea Registrul Patrimoniului Unic Electronic, care să permită evaluarea
corectă a valorii bunurilor impozabile.
6. Vom extinde Zonele Economice Libere pentru crearea noilor locuri de muncă.
7. Vom crea un ghișeu unic – un singur punct de contact cu cetățeanul.

VI. CULTURĂ ȘI SOCIETATEA CIVILĂ
1. Vom colora blocurile sovietice (graffiti și pictură) după modelul capitalei
Albaniei, Tirana.
2. Vom lansa festivalul „Generation”, cel mai mare festival muzical din
Moldova, la Bălți. Unicul festival din regiune care să includă muzică
electronică, clasică și corală sub același eveniment.
3. Vom extinde programele de mini-granturi și bugetare pentru cetățeni și
ONG-uri, în special pentru studenți.
4. Vom deschide un mic muzeu al tehnologiilor moderne. Orașul are nevoie
de un loc unde cetățenii și în special tânăra generație să interacționeze
cu cele mai noi tehnologii existente la ora actuală (VR, AR) și să-i
încurajăm să urmeze cariere în profesii ale viitorului.

