
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

      nr.  

din 2022 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexelor  

nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 6 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 Hotărîrea 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, Hotărîrea 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),- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă anexele nr. 1, nr. 4, nr. 5, nr. 6 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”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4. 

2. Primarul municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin va asigura:  

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

efectivului-limită aprobat; 

- expedierea Statului de personal completat pe suport de hîrtie 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, pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru educaţie, 

protecţie socială şi sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a  

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                        

    

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi           

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.  din   2022 

 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 4/36 din 25.07.2019 

 

 

Structura și efectivul-limită al Aparatului Primăriei municipiului 

Bălţi 
  

      

Nr. de 

ordine 

Denumirea 

subdiviziunii 

Nr. 

Funcţiei 
Denumirea funcţiei 

Categoria 

funcţiei 

Numărul 

de 

unităţi 

1 Administraţia  

1 Primar al municipiului fdp 1 

2 Viceprimar al municipiului fdp 1 

3 Viceprimar al municipiului fdp 1 

4 Viceprimar al municipiului fdp 1 

5 Secretar al consiliului municipal fpc 1 

6 Secretar  pdtafap 1 

7 Secretar  pdtafap 1 

8 Secretar  pdtafap 1 

9 Secretar pdtafap 1 

10 Șofer  pa 1 

11 Șofer  pa 1 

12 Șofer  pa 1 

13 Șofer  pa 1 

14 Șofer  pa 1 

15 Șofer  pa 1 

        15 

2  Direcţia  juridică                  

1 Şef direcţie fpc 1 

2 Șef adjunct direcție fpc 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 

          8 

3 
Direcția resurse 

umane 

1 Șef direcție fpc 1 

2 Șef adjunct direcție fpc 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

6 Specialist principal fpe 1 

7 Specialist principal ps 1 

  7 

4 
Serviciul audit 

intern 

1 Șef serviciu fpc 1 

2 Auditor intern fpe 1 

3 Auditor intern ps 1 

3 



5 

Direcția 

managementul 

documentelor și 

relații cu publicul 

1 Șef direcție fpc 1 

2 

Șef-adjunct direcție, șef secție 

relații cu publicul 
fpc 1 

Secția relații cu 

publicul 

1 Specialist principal fpe 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal ps 1 

6 Specialist principal ps 1 

8 

Secția 

managementul 

documentelor 

1 Șef secție în cadrul direcției 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 ps 1 

7 

Serviciul primirea 

și eliberarea 

actelor permisive 

1 Șef serviciu în cadrul direcției fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

  17 

6 
Direcția evidență 

contabilă 

1 Șef direcție, contabil-șef fpc 1 

2 Șef adjunct direcție fpc 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 

  7 

7 

Direcția 

administrație 

publică 

1 Șef direcție 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 

  6 

8 Direcția arhivă 

1 Șef direcție fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

  5 

9 

Direcția generală 

arhitectură, 

urbanism și relații 

funciare 

1 Șef direcție generală, arhitect șef fpc 1 

9.1 
Direcția arhitectură 

și urbanism  

2 
Șef adjunct direcție generală, șef 

direcție în cadrul direcției generale 
fpc 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 

8 

9.2 

Direcția proprietate 

municipală și relații 

funciare 

1 

Șef direcție în cadrul direcției 

generale fpc 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 fpe 1 

9 Specialist principal fpe 1 

10 Specialist principal fpe 1 

11 Specialist principal fpe 1 

11 

9.3 Serviciul publicitate 
9 Șef serviciu fpc 1 

10 Specialist principal fpe 1 

2 

21 

11 

Direcția gospodărie 

comunală 

1 Șef direcție fpc 1 

2 

Șef-adjunct direcție, șef serviciu  

de control a calității și volumului 

serviciilor de amenajare și 

salubrizare a municipiului 

fpc 1 

Serviciu de control 

a calității și 

volumului 

serviciilor de 

amenajare și 

salubrizare a 

municipiului 

1 Specialist principal fpe 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

Secția de control a 

calității și 

volumului 

serviciilor  publice 

prestate 

1 Șef secție în cadrul direcției 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 

7 Specialist principal ps 1 

Secția dezvoltare 

economică, 

evidența, 

raportarea și 

secretariat  

1 Șef secție în cadrul direcției fpe 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist superior fpe 1 

  16 

12 
Secția achiziții 

publice 

1 Șef secție fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

  4 



13 

Direcția relații 

externe și atragerea 

investițiilor 

1 Șef direcție fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Specialist principal fpe 1 

  5 

14 

Direcția de 

colectare a 

impozitelor și 

taxelor locale 

1 Șef direcție 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 fpe 1 

  8 

15 

Secția evidență 

militară și serviciul 

de alternativă 

1 Șef secție fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

  4 

18 

Direcția 

administrativ-

gospodărească 

1 Șef direcție pdtafap 1 

2 Paznic pa 1 

3 Paznic pa 1 

4 Paznic pa 1 

5 Paznic pa 1 

6 Paznic pa 0,5 

7 

Muncitor la îngrijirea complexă și 

repararea clădirilor pa 1 

8 

Muncitor la îngrijirea complexă și 

repararea clădirilor pa 1 

9 

Muncitor la îngrijirea complexă și 

repararea clădirilor pa 1 

10 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

11 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

12 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

13 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

14 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

15 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

16 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

17 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

18 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 



19 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

20 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

21 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

22 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

23 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

24 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

25 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

26 

Îngrijitor încăperi de producție și 

de serviciu pa 1 

27 Telefonist pa 1 

28 Măturător pa 1 

  27,5 

  TOTAL 153,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.  din   2022 

 

Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 4/36 din 25.07.2019 

 

 

Structura și efectivul-limită a Direcției generale financiar-

economice 
  

      

Nr. de 

ordine 

Denumirea 

subdiviziunii 

Nr. 

Funcţiei 
Denumirea funcţiei 

Categoria 

funcţiei 

Numărul 

de unităţi 

1   

1 Șef direcție generală fpc 1 

2 Contabil-șef fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Secretar  pdtafap 1 

5 Șofer  pa 1 

5 

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 

8 

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 

5 

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 

5 

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 

6 

1.5 Direcția comerț 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 

6 Specialist principal fpe 1 

6 

1.6 
Serviciul monitorizare 

financiară 

1 

Șef serviciu în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

3 

TOTAL 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.  din   2022 

 

Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 4/36 din 25.07.2019 

 

  Structura și efectivul-limită a Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei 

      

      

Nr. de 

ordine 

Denumirea 

subdiviziunii 

Nr. 

Funcţiei 
Denumirea funcţiei 

Categoria 

funcţiei 

Numărul de 

unităţi 

1   
1 Șef direcție generală fpc 1 

2 Șef adjunct direcție generală fpc 1 

2 

1.1 
Serviciul economico-

financiar 

1 Contabil-șef fpe 1 

2 Specialist principal fpe 1 

2 

1.2 

Direcția 

managementul 

resurselor umane și 

relații cu publicul 

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 ps 1 

6 Specialist principal ps 1 

6 

1.3 
Secția protecția 

copilului și familiei 

1 

Șef secție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

4 

1.4 

Secția protecția 

persoanelor în etate, 

adulte și cu 

dizabilități 

1 

Șef secție în cadrul direcției 

generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

5 Inspector  pdtafap 0,5 

4,5 

1.5 
Secția prestații 

sociale 

1 

Șef secție în cadrul direcției 

generale 
fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

4 

1.6 Secția sănătate  

1 

Șef adjunct direcție generală, șef 

secție în cadrul direcției generale fpc 1 

2 Specialist principal fpe 1 

3 Specialist principal fpe 1 

4 Specialist principal fpe 1 

4 

TOTAL 26,5 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.  din   2022 

 

Anexa nr. 6 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 4/36 din 25.07.2019 

 

 

  

























 
 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 







 
  



RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul deciziei CMB ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a 

anexei nr. 1, nr. 4, nr. 5 și anexei nr. 6 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” 

 

Proiectul deciziei CMB cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 1, nr. 4, nr. 

5 și anexei nr. 6 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, a fost 

elaborat în conformitate cu  art. 14 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 436 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 sectorul bugetar, anexa nr. 5 la Hotărîrea 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, Hotărîrea 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 în legătură cu necesitatea raționalizării structurii operaționale și 

eficientizării proceselor de lucru din cadrul Primăriei mun. Bălți.  

Structura organizațională a Primăriei mun. Bălți pe parcursul ultimilor ani a suferit mai multe 

restructurări, acestea fiind dictate de necesitățile și rigorile existente la acel moment, fapt care se 

impune și la moment. Optimizarea structurii, efectivului limită și organigramei Primăriei mun. 

Bălți urmărește obiectivul principal de a asigura economicitatea, eficacitatea și eficiența 

operațiunilor din cadrul primăriei. Pornind de la necesitățile existente, obiectivul proiectului de 

decizie vizează îmbunătățirea proceselor de lucru, consolidarea funcțiilor și obiectivelor prioritare 

a autorității publice locale, fortificarea funcției de suport al cetățenilor și eficientizarea proceselor 

de gestiune a bunurilor materiale și financiare. Respectiv, acest fapt implică reorganizarea/ 

fuziunea unor subdiviziuni și modificarea subsecventă a structurii acestora, și anume:  

1. Se propune fuzionarea Direcției arhitectură și urbanism cu Direcția proprietate municipală 

și relații funciare. Ca rezultat, se crează o direcție generală autonomă cu următoarea 

denumire:”Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare” cu un efectiv de 21 unități 

de state de personal. Ca rezultat al reorganizării statului de personal, proiectul urmărește 

restructurarea Primăriei mun. Bălți în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie, în modul cel mai 

eficient și sustenabil, reconsiderea proceselor interne de activitate a 2-direcții cu funcții resposabile 

de activităţile în domeniu arhitecturii și urbanismului în mun. Bălți, în domeniul politicii de drept 

în domeniul administrării și delimitării patrimoniului municipal, asigurării formării veniturilor 

bugetului municipal din contul utilizării efective a bunurilor proprietate municipal. 



2. Se propune fuzionarea Secției sănătate cu Direcția generală asistență socială și protecția 

familiei. Ca rezultat, denumirea direcției generale rămâne neschimbată, cu un efectiv de state de 

personal de 26,5 unități. La fel în cadrul direcției sus-numite, se fuzionează Serviciul 

administrativ-auxiliar cu Serviciul resurse umane cu Serviciul monitorizare, evaluare și planificare 

strategică cu Serviciul comunicare și relații cu publicul.  

3. Se propunerea transferarea Direcției comerț din cadrul Aparatului Primăriei mun. Bălți în 

componența Direcției generale financiar-economice. Astfel, Direcția generală financiar-

economică va avea un efectiv de state de personal de 38 unități. 

4. Se propune completarea componenței Direcției evidență contabilă cu o unitate de șef adjunct. 

Astfel Direcția evidență contabilă va avea un efectiv limită de 7 unități. 

Totodată menționăm asupra faptului că proiectul de decizie propune anumite stipulări 

conexe procedurii de reorganizare, elaborarea/avizarea și înregistrarea statelor de personal al 

autorității publice locale, la fel, modificarea și/sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă cu 

funcționarii publici. Toate modificările vor fi operate în temeiul și condițiile Legii nr. 158 din 

04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

Implementarea prevederilor proiectului de decizie elaborat nu necesită cheltuieli 

suplimentare de la bugetul local, urmînd ca procedurile de reorganizare să se deruleze în limita 

bugetului aprobat pentru fondul de salarizare prevăzut pentru anul 2022. 

Reieșind din cele expuse mai sus se propune spre examinare și aprobare proiectul de 

decizie. 

 

 

Șef Direcția resurse umane        Inna JOSAN 

                                   

 


