
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 4  

la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 25.07.2019  

„Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și 

a Organigramei primăriei mun. Bălți” 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Secțiunea I, Capitolul III din anexa la Legea nr. 155 din 21.07.2011 

pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectoreul bugetar, anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public, Hotărârea Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 

privind punerea în aplicarea a unor acte legislative, Ordinul Ministerului Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014 cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupațiilor din 

Republica Moldova (CORM 006-14) și avînd în vedere Nota de serviciu a Direcției generale 

financiar-economice nr. 01/01-1/9-31 din 15.12.2021,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 4 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/36 din 

25.07.2019 „Cu privire la aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei primăriei 

mun. Bălți” cu modificările și completările ulterioare, conform anexei. 

2. Primarul interimar al municipiului Bălți, dna Tatiana DUBIȚKAIA, va asigura:  

- completarea Statului de personal al Primăriei municipiului Bălți conform structurii și 

efectivului-limită aprobat; 

- expedierea Statului de personal completat pe suport de hârtie și în variantă electronică 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, conform rigorilor și termenelor stabilite în 

Metodologia cu privire la completarea și avizarea statului de personal; 

- după avizarea Statului de personal de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 

elaborarea Schemei de încadrare și prezentarea ei în termen la Ministerul Finanțelor al 

Republicii Moldova pentru înregistrare. 

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

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                            Vitalie Balan 

 

 

 

 

 



Anexă 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.______din___________2021 

 

 

Structura și efectivul-limită al Direcției generale financiar-

economice   

      

      

Nr. de 

ordine 
Denumirea subdiviziunii 

Nr. 

Funcţiei 
Denumirea funcţiei 

Categoria 

funcţiei 

Numărul 

de unităţi 

1 
Direcția generală 

financiar-economică 

1 Șef direcție generală fpc 1 

2 Contabil-șef fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Secretar  pdtafap 1 

5 Șofer  pa 1 

1.1 
Direcția elaborare și 

administrare a bugetului 

1 

Șef adjunct direcție generală, 

șef direcție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

6 Specialist principal fpe 1 

7 Specialist principal fpe 1 

8 Specialist principal ps 1 

1.2 

Direcția dări de seamă și 

analiza sistemului 

bugetar 

1 

Șef direcție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

1.3 

Direcția prognozare și 

administrare a 

veniturilor 

1 

Șef direcție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

1.4 Direcția economie 

1 

Șef adjunct direcție generală, 

șef direcție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

6 Specialist principal ps 1 

1.5 
Serviciu monitorizare 

financiară 

1 

Șef serviciu în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

TOTAL 32 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 







 


