
     REPUBLICA MOLDOVA                                                                          РЕСПУБЛИКА 

МОЛДОВА 
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БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАCПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№ 113  

din 20.04.2022  

 

Cu privire la modificarea dispoziției primarului mun. Bălți 

nr. 200 din 14.08.2019 ”Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice  

cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind modalitatea efectuării  

lucrărilor de terasament pe teritoriul municipiului Bălţi” 

 

 În conformitate cu Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, art. 3, p. (2) art. 8, p. 

z1) art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 

163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă 

în procesul decizional", decizia Consiliului municipal Bălți nr. 4/11 din 29.03.2022 ,,Cu privire la 

modificarea deciziei CMB nr. 4/20 din 25.07.2019 ,,Cu privire la inițierea procedurilor de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modalitatea efectuării lucrărilor de terasament pe teritoriul municipiului 

Bălți””, în scopul reglementării ordinei efectuării lucrărilor de terasament pe teritoriul mun. Bălți, 

precum, ținînd cont de numărul mare și divers de propuneri, parvenit în urma desfășurării 

consultărilor publice care presupun modificarea esențială a conținutului Regulamentului privind 

modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi și pentru asigurarea informării 

populaţiei despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Bălţi, - 

 

1. Se modifică și se completează dispoziția primarului nr. 200 din 14.08.2019 ”Cu privire la 

desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional            

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul 

municipiului Bălţi” după cum urmează: 

1.1. În punctul 1, 2, 4 se substitue sintagma ,,d-lui V. Zincovschi, șef DGC primăriei” cu 

sintagma             ,,d-na Circov Ala, sp. principal Secția de control al calității și volumului 

serviciilor publice prestate DGC”; 

1.2. În punctul 1 se substituie ”02.06.2021 – 27.07.2021” cu ”09.05.2022 -04.08.2022”; 

1.3.În punctul 4 se substitue: 

- termenul  ,,02.06.2021” cu ,,09.05.2022”; 

- termenul ,,23.06.2021” cu ”17.07.2022”; 

- termenul ,,27.07.2021” cu ”04.08.2022”. 

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina primarului mun. Bălţi. 

 

 

 

 

 

Primarul municipiului Bălţi                                Nicolai Grigorișin 



                                                                                                   

 

                                                                                  Anexa 

la dispoziţia primarului 

nr.113 din 20.04.2022 

 

Lista păților interesate, 

cu care vor fi desfășurate consultări publice pe marginea proiectului 

de decizie”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării 

lucrărilor de terasament pe teritoriul municipiului Bălţi” 

 

 

Nr.

d/o 

Părţi interesate-Experți 

(Denumirea instituției) 

Domeniul de activitate 

1.  Nicolai Grigorișin Primarul mun. Bălți 

2.  Irina Serdiuc Secretarul Consiliului mun. 

Bălți 

3.  Președintele comisiie consultative de specialitate pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia 

mediului 

Consiliul municipal Bălți 

4.  Președintele comisiie consultative de specialitate 

pentru drept şi disciplină 

Consiliul municipal Bălți 

5.  Președintele comisiie consultative de specialitate pentru 

activităţi economico-financiare 

Consiliul municipal Bălți 

6.  Direcţia Generală Financiar-Economică Administraţia publică locală 

7.  Direcţia Juridică Administraţia publică locală 

8.  Direcţia Gospodăria Comunală Administraţia publică locală 

9.  Direcţia Arhitectură şi Urbanizm Administraţia publică locală 

10.  ÎM „DRCD Bălţi” Servicii publice de gospodărie 

comunală  

11.  ÎM ”GLC Bălți” Servicii publice de gospodărie 

comunală 

12.  ÎM ”Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” Servicii de gospodărie 

comunală  

13.  ÎM ”Regia Apă-Canal Bălţi” Servicii de gospodărie 

comunală  

14.  ÎM ”Termogaz Bălți” Servicii de gospodărie 

comunală  

15.  ÎM ”DCC CU” Servicii publice de gospodărie 

comunală  

16.  SRL ”Bălţi-Gaz” Servicii publice de gospodărie 

comunală   

17.  SA „Cet-Nord” Servicii publice de gospodărie 

comunală  

18.  SRL „Glorin-Inginering” Servicii de gospodărie 

comunală  

19.  SA „RED-Nord” Servicii publice de gospodărie 

comunală  

20.  Inspectoratului de Poliţie Bălţi Menţinerea şi asigurarea 

ordinii şi securităţii publice 
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