
REPUBLICA MOLDOVA 
PRIMĂRIA M. BĂLŢI 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
ПРИМЭРИЯ M. БЭЛЦЬ 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Ж Nr,/№ M din/oT " 0 A " - I d . 2017 

Cu privire la pregătirea materialelor 
pentru şedinţa ordinară 
a Consiliului municipal Bălţi 

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 Instrucţiunii 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 şi calitative a materialelor pentru 
examinare în cadrul şedinţei Consiliului municipal Bălţi, -

1. 

2. 

3. 

Şefilor direcţiilor, secţiilor, serviciilor primăriei să prezinte secretarului Consiliului 
municipal Bălţi dnei I.Serdiuc materialele pentru includerea în ordinea de zi a şedinţei 
ordinare a Consiliului municipal Bălţi şi pregătirea copiilor pentru consilieri, cu respectarea 
termenelor şi ordinea prestabilite în anexa la dispoziţia. 
Secţia relaţii cu publicul, Secţia administraţie publică locală să asigure publicarea prezentei 
dispoziţii pe site-ul oficial al primăriei mun. Bălţi www.balti.md şi 
www.monitoruldebalti.md. 
Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune j n sarcina seg?$ărului Consiliului 
municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc. 

Primarul interimar al municipiului Bălţi 

Coordonat: 

Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi 

Şeful Secţiei administraţie 
publică locală 

Şeful Direcţiei juridice 

Igor Şeremet 

Irina Serdiuc 

Ludmila Dovgani 

Vitalie Balan 

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


Anexa 
la dispoziţia primarului mun. Bălţi 
nr. din ОД - \ < L . 2017 

Ordinea şi termenele pregătirii materialelor pentru şedinţa ordinară a Consiliului municipal Bălţi 

№ 
Şefilor direcţiilor, secţiilor, serviciilor 

№ pînă Ia 04.12.2017 05.12.2017 pînă la 06.12.2017 
1. 

prezentarea secretarului Consiliului 
mun. Bălţi proiectelor de decizii şi 
răspunsuri la adresări către Consiliul 
mun. Bălţi pentru verificarea 
prealabilă conformităţii întocmirii 
lor cu cerinţelor legislaţiei în vigoare 
şi normelor lucrărilor de secretariat 
(pînă la coordonarea lor cu 
subdiviziunile structurale relevante 
şi conducerea тип. Bălţi) 

pregătirea rapoartelor de 
specialitate, notelor informative 
pe marginea proiectelor de 
decizii; 

pregătirea rapoartelor de 
specialitate pe marginea 
proiectelor de răspunsuri la 
adresări către Consiliul mun. 
Bălţi; 

coordonarea proiectelor cu 
subdiviziunile structurale 
relevante şi conducerea mun. 
Bălţi; 

coordonarea proiectelor de 
decizii, ce ţin de finanţare, cu 
şeful DGFE, viceprimarul 
responsabil de finanţe şi 
economie 

prezentarea secretarului Consiliului mun. Bălţi proiectelor de decizii şi 
răspunsuri la adresări către Consiliul mun. Bălţi vizate, informaţii pe 
suport de hîrtie în format Microsoft Word în limbile de stat şi rusă; 

la proiect de decizie trebuie să fie anexate următoarele documente: 
• raport de specialitate; 
• notă informativă; 
• avizjuridic; 
• rezultatele consultării publice, în cazul desfăşurării lor (dosar de 

elaborare a proiectului de decizie care va conţine: anunţul privind 
iniţierea elaborării deciziei, anunţul privind organizarea consultării 
publice, proiectul deciziei, materiale însoţitoare la proiectul deciziei 
(note informative, altă informaţie relevantă), procese-verbale ale 
întrunirilor publice consultative, sinteză de recomandări); 

• copia deciziei iniţiale care se modifică sau se completează; 
• lista de distribuire a deciziei; 

la proiect de răspuns la adresare către Consiliul mun. Bălţi trebuie să fie 
anexate următoarele documente: 
• raport de specialitate; 
• avizjuridic; 
• adresarea către Consiliul mun. Bălţi la care este perfectat răspuns. 

2. - prezentarea Direcţiei juridice 
proiectelor de decizii şi răspunsurilor 
la adresări către Consiliul mun. Bălţi 
în format Microsoft Word pentru 
pregătirea avizelor juridice. 

prezentarea Secţiei administraţie publică locală materialelor în mod 
electronic în format Microsoft Word în limbile de stat şi rusă pentru 
pregătirea copiilor pentru consilieri 



№ 
Direcţiei proprietate municipală şi relaţii funciare 

№ 06.12.2017 pînă la 07.12.2017 07.12.2017 pînă la 07.12.2017 
1. - organizarea 

examinării 
prealabile a 
proiectelor 
de decizii din 
domeniul 
funciar şi al 
proprietăţii 
municipale 
în cadrul 
şedinţelor 
comisiilor 
primăriei 

prezentarea 
secretarului 
Consiliului mun. Bălţi 
proiectelor de decizii 
şi răspunsuri la 
adresări către 
Consiliul mun. Bălţi 
pentru verificarea 
prealabilă 
conformităţii 
întocmirii lor cu 
cerinţelor legislaţiei în 
vigoare şi normelor 
lucrărilor de 
secretariat (pînă la 
coordonarea lor cu 
subdiviziunile 
structurale relevante 
şi conducerea mun. 
Bălţi) 

pregătirea rapoartelor de 
specialitate, notelor 
informative pe marginea 
proiectelor de decizii; 

pregătirea rapoartelor de 
specialitate pe marginea 
proiectelor de răspunsuri la 
adresările către Consiliul 
mun. Bălţi; 

coordonarea proiectelor cu 
subdiviziunile structurale 
relevante şi conducerea mun. 
Bălţi; 

coordonarea proiectelor de 
decizii, ce ţin de finanţare, 
cu şeful DGFE, viceprimarul 
responsabil de finanţe şi 
economie 

prezentarea secretarului Consiliului mun. Bălţi proiectelor de decizii şi 
răspunsuri la adresări către Consiliul mun. Bălţi vizate, informaţii pe 
suport de hîrtie în format Microsoft Word în limbile de stat şi rusă; 

la proiect de decizie trebuie să fie anexate următoarele documente: 
• raport de specialitate; 
• notă informativă; 
• avizjuridic; 
• rezultatele consultării publice, în cazul desfăşurării lor (dosar de 

elaborare a proiectului de decizie care va conţine: anunţul privind 
iniţierea elaborării deciziei, anunţul privind organizarea consultării 
publice, proiectul deciziei, materiale însoţitoare la proiectul deciziei 
(note informative, altă informaţie relevantă), procese-verbale ale 
întrunirilor publice consultative, sinteză de recomandări); 

• copia deciziei iniţiale care se modifică sau se completează; 
• lista de distribuire a deciziei; 

la proiect de răspuns la adresarea către Consiliul mun. Bălţi trebuie să fie 
anexate următoarele documente: 
• raport de specialitate; 
• avizjuridic; 
• adresarea către Consiliul mun. Bălţi la care este perfectat răspuns. 

2. prezentarea Direcţiei 
juridice proiectelor de 
decizii şi răspunsuri la 
adresări către 
Consiliul mun. Bălţi în 
mod electronic în 
format Microsoft 
Word pentru 
pregătirea avizelor 
juridice 

prezentarea Secţiei administraţie publică locală materialelor în mod 
electronic în format Microsoft Word în limbile de stat şi rusă pentru 
pregătirea copiilor pentru consilieri 



№ Direcţiei juridice № de Ia 01.12.2017 pînă la 06.12.2017 de la 06.12.2017 pînă la 07.12.2017 

1. 
perfectarea avizurilor la proiecte de decizii şi răspunsuri la adresări către 
Consiliul mun. Bălţi, elaborate de către direcţiile, secţiile şi serviciile 
primăriei 

perfectarea avizurilor la proiecte de decizii şi răspunsuri la adresări către 
Consiliul mun. Bălţi, elaborate de către Direcţia proprietate municipală 
si relaţii funciare 

№ Secretarului Consiliului munici pal Bălti № pînă la 04.12.2017 pînă la 07.12.2017 pînă la 06.12.2017 pînă la 07.12.2017 

1. 

verificarea prealabilă 
conformităţii întocmirii 
proiectelor elaborate de 
către direcţiile, secţiile şi 
serviciile primăriei 
cerinţelor legislaţiei în 
vigoare şi normelor 
lucrărilor de secretariat 

verificarea prealabilă 
conformităţii întocmirii 
proiectelor elaborate 
de către Direcţia 
proprietate municipală 
şi relaţii funciare 
cerinţelor legislaţiei în 
vigoare şi normelor 
lucrărilor de secretariat 

colectarea proiectelor de decizii şi 
răspunsuri la adresări către Consiliul mun. 
Bălţi, perfectate de către direcţiile, secţiile 
şi serviciile primăriei conform corectărilor 
şi coordonate, informaţiilor pe suport de 
hîrtie în format Microsoft Word în limba de 
stat şi limba rusă cu documentele aferente 

colectarea proiectelor de decizii şi 
răspunsuri la adresări către Consiliul 
mun. Bălţi, perfectate de către Direcţia 
proprietate municipală şi relaţii funciare 
conform corectărilor şi coordonate, 
informaţiilor pe suport de hîrtie în format 
Microsoft Word în limba de stat şi limba 
rusă cu documentele aferente 

№ Secţiei administraţia publică locală № pînă la 08.12.2017 08.12.2017 

1. 
pregătire pentru consilieri a copiilor de decizii, răspunsuri la adresări către 
Consiliul mun. Bălţi, informaţii, elaborate de către direcţiile, secţiile şi 
serviciile primăriei, în format electronic şi pe suport de hîrtie 

prezentare consilierilor a copiilor materialelor în format electronic şi pe 
suport de hîrtie 

2. 
completarea listei proiectelor de decizii, răspunsuri la adresări către Consiliul 
mun. Bălţi, informaţii perfectate pentru formarea ordinii de zi a şedinţei 
Consiliului mun. Bălţi 

publicarea ordinii de zi şi materialelor pentru şedinţa Consiliului mun. 
Bălti pe site-ul oficial al primăriei mun. Bălti www.balti.md 

3. perfectarea dispoziţiei primarului privind convocarea şedinţei a Consiliului 
mun. Bălti 

http://www.balti.md

