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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

      nr.  

din .2022 

 

 

Cu privire la aprobarea componenţei nominale 

în Consiliul de Administraţie al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 

23.11.2017, cererea  administratorului interimar Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri 

Bălți”, dl Samusi O., nr. 03-18/1057 din 15.02.2022 cu privire la operarea modificărilor în 

componența Consiliului de Administrație al întreprinderii, cererea dnei. Guțanu A. nr. 03-18/822 

din 09.02.2022, cererea dnei. Cealenco L. nr. 03-18/823 din 09.02.2022, cererea dnei. Chiriac M. 

din 15.02.2022 și cererii dnei. Panichiv D. din 15.02.2022 dar și în legătură cu faptul expirării 

mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aprobat prin decizia Consiliului municipal 

Bălți nr. 2/54 din 25.02.2020, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă componenţa nominală în Consiliul de Administraţie al Î.M. „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți”, după cum urmează: 

Președintele Consiliului de Administrație: 

- Gherman Marina – specilist principal al DGFE a primăriei mun. Bălți 

Membrii Consiliului de Administrație: 

- Chiriac Mihaela – jurisconsult al ÎM „DRCD Bălți” 

- Panichiv Daria – contabil expert al ÎM „DRCD Bălți” 

- Lăteanu Ala – specialist principal al DGC a primăriei mun. Bălți 

- Leahu Oleg – șef adjunct al DJ a primăriei mun. Bălți. 

2. Se împuterniceşte administratorul interimar al întreprinderii municipale „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” în termen de o lună să prezinte IP „Agenţia Servicii Publice” 

Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept copia acestei deciziei, şi să i se 

delegheze dreptul de semnătură pe toate documentele necesare, cu prezentarea ulterioară a 

documentelor înregistrate Fondatorului. 

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/54 din 25.02.2020 ”Cu privire la aprobarea 

componenţei nominale în Consiliul de Administraţie al Î.M. „Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți” 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, drept 

și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                       

     

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi   

 

 

 





         

 


