
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea grupului  de lucru 

pentru monitorizarea procesului de implementare a  

Planului  strategic local de acţiuni a Primăriei 

mun. Bălţi.   

 

 

În legătură cu  modificarea componenţei grupului de lucru Pentru modificarea procesului 

de implementare a Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei municipiului şi în 

conformitate cu art.14 alin 2) lit.p) din Legea nr.436-XV1 din 28.12. 2006 privind administraţia 

publică locală, Hotărîrea Parlamentului nr.56 din 30.08. 2017 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de integrintate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020, Hotărîrea Guvernului nr.676 din 

29.08.2017 privind aprobarea mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectorale şi 

locale de acţiuni anticorupţie pentru anii 2018-2020, decizia Consiliului municipiului Bălţi nr 6/3 

din 21.07.2016 „Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a 

Primăriei municipiului Bălţi”,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă grupul de lucru pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului  

strategic local de acţiuni a Primăriei mun. Bălţi, conform anexei.   

 

2. Se abrogă p.2 deciziei Consiliului municipiului Bălţi nr 6/3 din 21.07.2016 „Cu privire la 

aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei municipiului Bălţi” şi 

anexa nr.2.   

  

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

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

                                                                                              la decizia Consiliului mn. Bălţi 

                                                                                              nr.______ din______2019 

 

  

                                                             Componenţa 

              grupului de lucru pentru monitorizarea procesului de implementare a Planului 

              strategic local de acţiuni anticorupţie a Primăriei municipiului Bălţi 

 

 

 

1. Nicolai Grigorişin - viceprimarul mun.Bălţi, preşedintele grupului de lucru 

 

2. Ghenadie Şmulschii -  viceprimarul mun.Bălţi, vicepreşedintele grupului de lucru 

 

3. Liudmila Derevenco - inspector cu specialitate în administraţia publică locală,                                                            

secretarul grupului de lucru 

 

 

 

Membrii grupului de lucru:   

 

4. Vitalii Balan  - şeful  Direcţiei juridice  

5. Elena Griţco -  consilier CMB,  preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru                               

drept şi disciplină 

6. Galina Zincovscaia - şeful Direcţiei proprietate  municipală şi relaţii funciare 

7. Maxim Calmîcov – consilier CMB, producător  general SRL „TV-Bălţi” 

8. Cristina Craievscaia-Derenova – consilier CMB, secretarul comisiei consultative                                                                                                           

de specialitate pentru  activităţi economico-financiare 

9. Nicolai Cornieţ - consilier CMB, preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului 

10. Ivan Macovschi – şef-adjunct al Direcţiei arhitectură şi construcţii 

11. Ruslan Mihalevski- redactor-şef a ziarului «СП» 

12. Lilia Parascan – specialist principal  al Direcţiei Învăţămînt  Tineret şi Sport 

13. Irina Serdiuc - secretarul Consiliului  mun.Bălţi 

14. Liliana Ceremuş – şeful  Serviciului achiziţii publice   

15. Maria Ciolan – şeful Serviciului  resurse umane   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 


