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DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

   Nr. 115  

din 20.04.2022 

 

Cu privire la modificarea dispoziției primarului mun. Bălți  

nr. 267 din 18.12.2020 ,,Cu privire la desfășurarea consultărilor publice cu  

societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a  

acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți”” 

 

În conformitate cu art. 11, al. (1) din 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. 14,      al.(2), 

lit. z1) 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, 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. 6/49 din 27.10.2011 ,,Cu privire la aprobarea 

tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și 

echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de 

alimentare cu energie electrică, de încălzire)”, decizia Consiliului municipal Bălți nr. 4/13 din 

29.03.2022 ,,Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 15/7 din 10.12.2020 

,,Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional 

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a 

acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți”” - 
 

1. Se modifică dispoziția primarului mun. Bălți nr. 267 din 18.12.2020 ,,Cu privire la desfășurarea 

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

Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației  acoperișurilor caselor din fondul 

locativ municipal în 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 se substiuie sintagma ,,E. Burlacu, specialist principal DGC” cu sintagma 

,,Circov Ala, sp. principal Secția controlul calității și volumului de servii publice prestate 

DGC”; 

1.3.  În p. 4 din dispoziție: 

- termenul ,,până la 02.06.2021” se modifică cu termenul ,,până la 09.05.2022”; 

- termenul ,,până la 23.06.2021” se modifică cu termenul ,,până la 17.07.2022”; 

- termenul ,,până la 17.07.2021” se modifică cu termenul ,,până la 04.08.2022”. 

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 
 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălți                                                                                                   Grigorișin Nicolai 
 

 

 



Anexa 

la dispoziția primarului 

№ 115  din 20.04.2022  

 

 

 

 

Lista părților interesate, 

cu care vor fi desfășurate consultări publice pe marginea proiectului 

de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare  

a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți” 

 

N 

d/o 

Părțile interesate Numele, Prenumele Domeniul de activitate 

1 Primarul mun. Bălți Grigorișin N. Administrația publică locală 

2 Viceprimarul mun. Bălți Șmulischi G. Administrația publică locală 

3 Secretarul Consiliului municipal Bălți Serdiuc I. Administrația publică locală 

4 Direcția Gospodărie Comunală Zincovschii V. Administrația publică locală 

5 Direcția Generală Financiar-

Economică 

Russu V. Administrația publică locală 

6 Direcția Juridică Balan V. Administrația publică locală 

7 Secția Achiziții Publice Ceremuș L. Administrația publică locală 

8 Direcția proprietate municipal și 

relații funciare 

Popa A. Administrația publică locală 

9 ÎM ,,GLC Bălți” Chiaburu T. Administrator ÎM ,,GLC Bălți 

10 ÎM ,,GLC Bălți” Serdișniuc E. Șef secție juridică 

11 ÎM ,,GLC Bălți” Șelicovnicova T. Contabil șef-adjunct 

12 ÎM ,,GLC Bălți” Ferfețcaia A. Șef secție Economie și finanțe 

13 ÎM ,,GLC Bălți” Verbanova O. Șef secție tehnică și producție interimar 

14 ÎM ,,GLC Bălți” Porcescu A. Inginer la lucrări de proiect și deviz 
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