
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 
 

 

 
Proiect 

 
 
Cu privire la implementarea recomandărilor  

elaborate de CNA în vederea înlăturării riscurilor  
de corupție în îtreprinderile municipale  

 fondatorul cărora este Consiliul mun. Bălți.  
 
 

În conformitate cu art.14 alin. (2) lit. b), g), h) art. 34 alin. (1), alin (3) din Legea RM 
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executare pct.4, Pilonul 

VII ”Secrorul privat” al Planului de acțiuni de implimentarea a Srtategiei naționale de integritate 
și anticorupție aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 56/30.03.2017 și avînd în vederea 
circulara din CNA al RM nr. 2e/1-1303 din 23.02.2018, – 

 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 
1. Se pune în sarcina conducătorilor întreprinderilor municipale conform listei (anexa) de a 

elabora și implementa: 

1.1 Planul de integritate pentru întreprinderea respectivă; 
1.2 Codul de conduită al întreprinderii;  

1.3 Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și a serviciilor.  
2. Se împuternicește Primarul interimar al municipiului  Bălți:  

2.1 de a acorda suportul metodologic și a asigura implementărea eficientă a sistemului de 

control intern, inclusiv menagementul riscurilor în cadrul întreprinderilor;  
2.2 de a coordona și verifica procesul de elaborare și implementare a regulamentelor sus-

menționate; 
2.3 de a efectua auditul intern. 

3. Conducătorii entităților vizate în anexa vor raporta Primarului interimar mun. Bălți pînă la 

data de 01.05.2018 despre elaborarea documentelor specificate în pct.1. 
4. Secretarul Consiliului municipal Bălți dna Irina Serdiuc va expedia copia prezentei decizii 

în adresa tuturor entităților vizate în anexa.  
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină.  

 
 

 
Preşedintele şedinţei a ____ 
ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 
Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 
 
 



Anexa la   

Decizia CMB №____ 

din_________________ 

Intreprinderile Municipale 

 
1. Directorul ÎM  «Termogaz – Bălţi» 

mun Bălți str.Feriviarelor, 19/A  
 
2. Directorul ÎM  «GLC Bălți» 

мун. Бэлць, ул. И. Франко,19  
 

3. Directorul ÎM  «DRCD Bălți» 
mun Bălți str.Decebal, 126  
 

4. Directorul ÎM «Asociaţia pieţelor mun.Bălți» 
mun Bălți str.Libertății,2  

 
5. Directorul ÎM  «Aprovizionare» 
mun Bălți str.Libertății,16  

 
6. Directorul ÎM  «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi» 

mun Bălți str.Moscovei,19  
 
7. Directorul ÎM «Direcţia de troleibuze din Bălţi» 

mun Bălți str.Decebal, 132  
 

8. Directorul ÎM  «Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic» 

mun Bălți str.Păcii, 38 
 
9. Directorul ÎM «Regia ”Apă-Canal Bălți», 

mun Bălți str.Ciapurin,1  
 

10. Directorul ÎM «Biroul arhitectură şi sistematizare», 
mun Bălți str.Îndependenței,1  

 
11. Directorul ÎM  «Hotelul Bălți» 
mun Bălți str.M/Sadoveanu,1  
 

12. Directorul ÎM «Stadionul „Olimpia Bălţi» 

mun Bălți str.Kiev,155 
 

13. Directorul ÎM «Centrul de Studiere a Limbilor «Limba noastră» 
mun Bălți str.Îndependenței,1  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 







 
 


