
 

REPUBLICA MOLDOVA                                                   РЕСПУБЛИКА MОЛДОВА 

 PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                        ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

nr. 237 

din 27.05.2016 

 

 

 

Cu privire la pregătirea materialelor 

pentru ședința a V extraordinară 

a Consiliului municipal Bălți 

 

În conformitate cu art. 22 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. a) ale Legii Republicii Moldova privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 39 din Legea Republicii Moldova 

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi 

raionale nr. 457 din 14.11.2003, Legea Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la ţinerea 

lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova nr. 115 din 

28.02.1996, cu scopul asigurării pregătirii oportune și calitative a materialelor pentru examinare în 

cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, –  

 

1. Șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor primăriei să asigure respectarea etapelor procesului de 

elaborare a proiectelor de decizii, răspunsurilor și informațiilor ce vor fi incluse în ordinea de 

zi ședinței a V extraordinară a Consiliului municipal Bălți, conform anexei la dispoziția. 

2. Secția administrație publică locală să asigure publicarea prezentei dispoziții pe site-ul oficial 

al primăriei mun. Bălți www.balti.md (compartimentul Consiliu/Ședințe) și site-ul 

www.monitoruldebalti.md. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarilor municipiului 

Bălți dlui Leonid Babii, dlui Igor Șeremet, dnei Lilia Sava, secretarului Consiliului și 

municipiului Bălți dnei Irina Serdiuc. 

 

 

  

PRIMAR AL MUN. BĂLŢI                  Ștampilă. Primăria municipiului Bălți.    RENATO USATÎI 

                                                                                               Secția relații cu publicul.  

                                                                                              Copia corespunde originalului. 
                                                                                              Specialist principal /semnătură/                                   
 

Coordonat: 

 

SECRETARUL CONSILIULUI 

ȘI MUNICIPIULUI BĂLŢI       IRINA  SERDIUC 

 

ȘEFUL SECȚIEI ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ LOCALĂ        LUDMILA  DOVGANI

  

ȘEFUL DIRECŢIEI JURIDICE      VITALIE  BALAN 

 

 

 

http://www.balti.md/
http://www.monitoruldebalti.md/


 

Anexa 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 237 din 27.05.2016 

 

nr. Termene  Acțiuni Note 

Șefilor direcțiilor, secțiilor, serviciilor 

1.  

pînă la 

03.06.2016 

perfectarea și prezentarea secretarului 

Consiliului și municipiului Bălți dnei Irina 

Serdiuc a proiectelor de decizii, răspunsuri la 

adresări către Consiliul mun. Bălți, 

informațiilor în limbile de stat și rusa 

pînă la coordonarea lor cu 

subdiviziunile structurale și 

conducerea mun. Bălți 

2.  
pînă la 

07.06.2016 

prezentarea Direcției juridice proiectelor de 

decizii și răspunsuri  la adresări către Consiliul 

mun. Bălți pentru evaluarea conformității 

documentelor cu cerințele legislației în vigoare 

prelucrate cu completările 

secretarului Consiliului și 

municipiului Bălți dna Irina Serdiuc  

3.  

în perioada  

07.04.2016-

14.06.2016 

 

prezentarea secretarului Consiliului și 

municipiului Bălți dnei Irina Serdiuc 

proiectelor de decizii și răspunsuri la adresări 

către Consiliul mun. Bălți vizate, în limbile de 

stat și rusa 

 

 

La proiecte trebuie anexate următoarele 
documente: 

 rapoarte de specialitate ale subdiviziunilor 

structurale la proiecte de decizii și răspunsuri la 
adresări către Consiliul mun. Bălți; 

 note de argumentare (informative) ale 

subdiviziunilor structurale la proiecte de decizii; 
 avizurile Direcției juridice la proiecte de decizii 

și răspunsuri la adresări către Consiliul mun. 

Bălți; 
 rezultatele consultării publice (dosar de 

elaborare a proiectului de decizie care ar 

conține: anunțul privind inițierea elaborării 
deciziei, anunțul privind organizarea consultării 

publice, proiectul deciziei, materiale însoțitoare 

la proiectul deciziei (note informative, altă 
informație relevantă), procese-verbale ale 

întrunirilor publice consultative, sinteză de 
recomandări), în cazul desfășurării consultării 

publice. 

 

4.  prezentarea versiunilor electronice ale 

proiectelor de decizii și răspunsuri la adresări 

către Consiliul mun. Bălți în Secția 

administrație publică locală  

 

Secretarului Consiliului și municipiului Bălți 

5.  
în perioada 

03.06.2016-

06.06.2016   

verificarea conformității documentelor 

întocmite cu cerințele legislației în vigoare și 

normele lucrărilor de secretariat 

documentele perfectate de toate 

direcțiile, secțiile și serviciile în afară 

de Direcția proprietate municipală și 

relații funciare 

6.  în perioada 

10.06.2016-

14.06.2016 

verificarea conformității documentelor 

întocmite cu cerințele legislației în vigoare și 

normele lucrărilor de secretariat 

documentele perfectate de Direcția 

proprietate municipală și relații 

funciare 

Direcției proprietate municipală și relații funciare 

7.  
pînă la 

09.06.2016 

examinarea chestiunilor din domeniul funciar 

și al proprietății municipale în cadrul 

ședințelor comisiilor primăriei 

 

8.  
în perioada 

09.06.2016-

10.06.2016 

perfectarea și prezentarea secretarului 

Consiliului și municipiului Bălți dnei Irina 

Serdiuc proiectelor de decizii, răspunsurilor la 

adresări către Consiliul mun. Bălți în limbile 

de stat și rusa 

pînă la coordonarea lor cu 

subdiviziunile structurale și 

conducerea mun. Bălți 

9.  
pînă la 

11.06.2016   

prezentarea Direcției juridice proiectelor de 

decizii și răspunsuri la adresări către Consiliul 

mun. Bălți pentru evaluarea conformității 

documentelor cu cerințele legislației în vigoare 

prelucrate cu completările 

secretarului Consiliului și 

municipiului Bălți dnei Irina Serdiuc  

Direcției juridice 

10.  în perioada 

07.06.2016-

perfectarea avizurilor la proiecte de decizii și 

răspunsuri la adresări către Consiliul mun. 

la proiecte de decizii și răspunsuri ce 

au fost supuse evaluării și prelucrate 



14.06.2016 Bălți elaborate de toate direcțiile, secțiile și 

serviciile în afară de Direcția proprietate 

municipală și relații funciare 

cu completările secretarului 

Consiliului și municipiului Bălți dnei 

Irina Serdiuc 

11.  
în perioada 

11.06.2016-

14.06.2016   

 

perfectarea avizurilor la proiecte de decizii și 

răspunsuri la adresări către Consiliul mun. 

Bălți elaborate de Direcția proprietate 

municipală și relații funciare 

la proiecte de decizii și răspunsuri ce 

au fost supuse evaluării și prelucrate 

cu completările secretarului 

Consiliului și municipiului Bălți dnei 

Irina Serdiuc 

Secției administrație publică locală 

12.  

în perioada 

15.06.2016 - 

16.06.2016 

alcătuirea listei chestiunilor perfectate pentru 

formarea ordinii de zi a ședinței a V 

extraordinare a Consiliului mun. Bălți 

în baza materialelor prezentate secției 

13.  perfectarea dispoziției primarului privind 

convocarea ședinței a V extraordinare a 

Consiliului mun. Bălți 

 

14.  pregătirea copiilor proiectelor de decizii, 

răspunsurilor la adresări către Consiliul mun. 

Bălți, informațiilor și formarea mapelor cu 

materiale pentru consilieri 

 

15.  

pe data de 

17.06.2016 

eliberarea consilierilor copiilor materialelor pe 

suport de hîrtie pentru ședința a V 

extraordinară a Consiliului mun. Bălți 

 

16.  expedierea consilierilor copiilor electronice ale 

materialelor ședinței a V extraordinare a 

Consiliului mun. Bălți prin intermediul poștei 

electronice 

 

17.  publicarea ordinii de zi și materialelor pentru 

ședința a V extraordinară a Consiliului mun. 

Bălți pe site-ul oficial al primăriei mun. Bălți 

 

 


