
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile 

de înregistrarea și publicarea deciziilor Consiliului  

municipal Bălți în Registrul de stat al actelor locale 

 
 

În scopul executării prevederilor Legii RM nr. 467 – XV din 21.11.2003 cu privire la 

informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legii RM nr.436 – XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală, Legii RM nr. 71 – XVI din 22.03.2007 cu privire la registre, 

Legii RM nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la acte normative, Hotărîrii Guvernului RM nr. 1123 

din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter 

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, 

Hotărîrii Guvernului RM nr. 672 din 28.08.2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la 

Registrul de stat al actelor locale, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 291-A din 

27.03.2018 cu privire la aprobarea Politicii de Securitate informațională a Registrului de stat al 

actelor locale,  – 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se desemnează persoane responsabile de înregistrarea și publicarea deciziilor Consiliului 

municipal Bălți, materialele aferente care au stat la baza adoptării acestora, inclusiv 

procesele-verbale ale şedinţelor consiliului municipal, rapoartelor de 

specialitate/proceselor-verbale ale comisiilor consultative de specialitate, etc. în Registrul 

de stat al actelor locale, după cum urmează: 

1.1.Serdiuc Irina, secretarul consiliului municipal Bălți, 

1.2. Dovgani Liudmila, șef al Secției administrația publică locală,  

1.3. Bartaș Irina, specialist principal al Secției administrația publică locală. 

2. Se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Bălți, dna Serdiuc Irina în termen 

de 3 zile de la data semnării prezentei decizii să remite copia în adresa Oficiului 

Teritorial Bălți al Canclariei de Stat RM copia prezentei decizii. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  





 


