
        REPUBLICA MOLDOVA                                                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
      PRIMĂRIA M. BĂLȚI                                                                          ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ  

                                                                                    МУ 

________________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

   Nr. 114  

din 20.04.2022  
 

Cu privire la modificarea dispoziției primarului mun. Bălți 

nr. 271 din 24.12.2020 ,,Cu privire la desfășurarea consultărilor  

publice cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la  

aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul mun. Bălți”” 
 

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

decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație, art.3, p. (2), art. 8, p. (z1), 

art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legea nr. 163 din 

09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 

privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1072 din 

22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire, 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. 4/12 din 29.03.2022 ,,Cu privire la modificarea 

deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 27.11.2020 ,,Cu privire la inițierea procedurilor de 

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

funcționării cimitirelor pe teritoriul mun. Bălți””, în scopul reglementării funcționării cimitirelor 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, 

aplicînd o nouă tactică de abordare a tematicii referitoare la funcționarea cimitirelor cu referire la 

tradițiile și obiceiurile locale, precum și pentru asigurarea informării populației despre procesul 

apobării deciziilor Consiliului municipal Bălți, - 
 

1. Se modifică dispoziția primarului mun. Bălți nr. 271 din 24.12.2020 ,,Cu privire la 

desfășurarea consultărilor publice cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la 

aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul mun. Bălți”” după cum 

urmează: 

1.1. în p. 1 din dispoziția  

- termenul ,,02.06.2021 – 27.07.2021” se modifică cu termenul ,,09.05.2022 – 04.08.2022”; 

1.2. în p. 2, 4, 5 – se substituie sintagma ,,Ala Lăteanu, șef a SCCVSP DGC” cu sintagma 

,,Circov Ala, sp. principal Secția de control al calității și volumului serviciilor publice 

prestate DGC”; 

1.3. în p. 4 –  se substituie sintagmele: 

-  ,,Nicolai Grigorișin – viceprimarul mun. Bălți” cu sintagma ,,Nicolai Grigorișin – Primarul 

mun. Bălți”; 

- ,,Iurii Hmarnîi – administrator ÎM ,,DRCD Bălți” cu sintagma ,,Oleg Samusi – 

administrator interimar ÎM ,,DRCD Bălți” 

1.4.  în p. 5 – se modifică din dispoziție: 

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

- termenul ,,23.06.2021” se substitute cu ,,17.07.2022”; 

- termenul ,,27.07.2021” se substitute cu ,,04.08.2022”. 

2. Controlul asupra executării prezentei decizii îmi asum personal. 

 
 

 

 

Primarul mun. Bălți     Grigorișin Nicolai 

 

 



Anexa 

la dispoziția primarului 

nr. 114 din 20.04.2022 

 

 

  

Lista păților interesate, 

cu care vor fi desfășurate consultări publice pe marginea proiectului 

de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului 

Bălți” 

 

 

Nr. 

d/o 

                          Părți interesate – Experți 

                             (Denumirea instituției) 

Domeniul de activitate 

1. Grigorișin Nicolai Primarul mun. Bălți 

2. Serdiuc Irina Secretarul Consiliului 

municipal Bălți 

3. Președintele comisiei consultative de specialitate pentru 

gospodăria municipală, administrarea bunurilor și 

protecția mediului 

Consiliul municipal Bălți 

4. Președintele comisiei consultative de specialitate pentru 

drept și disciplină 

Consiliul municipal Bălți 

5. Direcția Generală Financiar-Economică Administrația publică locală 

6. Direcția Juridică Administrația publică locală 

7. Direcția Gospodărie Comunală Administrația publică locală 

8. Direcția Arhitectură și Urbanism Administrația publică locală 

9. ÎM ,,DRCD” Utilități publice 

10. ÎM ,,Amenajarea teritoriului și spații verzi” Utilități publice 

11. Inspectoratul de Poliție Bălți Menținerea și asigurarea 

ordinii și securității publice 
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