
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
REPUBLICA MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА   

              PRIMĂRIA m. BĂLȚI                                         ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 

                                

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 122 

din  22.04.2022 

 

Cu privire la desfășurarea  procedurii de  

consultare publică pe marginea proiectului deciziei  

Consiliului municipal Bălți „Cu privire la modificarea și 

completarea  Regulamentului de comerț local” aprobat prin  

decizia Consiliului municipal Bălți nr. 17/3 din 10.12.2021 

 

       În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 239-XVI din 13.11.2008 „Privind 

transparența în procesul decizional”, nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informații”, 

nr. 436-XVI din 28.12.2006. „Privind administrația publică locală”, nr. 231 din 23 septembrie 

2010 „Privind comerțul intern”, Hotărîre Guvernului nr. 967 din 08/09/2016 „Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul informării  

și asigurării transparenței la procesul decizional, -  

 

1. Se pune în sarcina doamnei N. Romanenco, șeful Directiei Comerț, să ofere consultări publice 

pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la modificarea și 

completarea  Regulamentului de comerț local” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți 

nr. 17/3 din 10.12.2021  în perioada de la 10.05.2022 pînă  la 27.05.2022 prin modalitatea 

desfășurării audierei publice. 

2. Se desemnează doamna V. Postolachi, specialist principal Direcției comerț, persoana 

responsabilă de desfășurarea procedurilor de consultare publică pe  marginea proectului menționat. 

3. Se aprobă lista părților cointeresate cu care vor fi desfășurate consultările publice pe marginea 

proiectului de decizie menționat, conform anexei nr. 1 a dispoziției. 

4. Se pune în sarcina responsabilă de desfășurarea procedurilor de consultare cu privire la proiectul 

de decizie de mai sus: 

 

      Pana la 10.05.2022, inclusiv: 

a) să elaboreze și să plaseze anunțul despre inițierea elaborării proiectului deciziei pe pagina 

oficială a primăriei (www.balti.md); 

b) să  informeze părțile cointeresate, conform anexei nr. 1 a prezentei dispoziții; 

      c) să elaboreze textul inițial al proiectului de decizie; 

 d)  să elaboreze și să plaseze pe pagina oficială a Primăriei  mun. Bălți (www.balti.md) 

anunțul  de organizare a consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie și textul 

inițial al proiectului regulamentului sus- menționat; 

 e) să transmită părților cointeresate, conform anexei nr. 1 a prezentei dispoziții, proiectul 

regulamentului menționat elaborat de inițiator, în format electronic, și să le informeze despre 

desfășurarea consultarilor publice; 

 

 

 

       Pana la 27.05.2022, inclusiv: 



f) să organizeze și să desfășoare pe marginea proiectului de decizie, în conformitate cu 

prevederile stabilite de legislația în vigoare, procedura de consultare publică cu societatea 

civilă, prin modalitatea desfășurării audierei publice; 

g) să recepționeze recomandările parvenite pe marginea proiectului de decizie, să analizeze 

recomandările împreună cu alte subdiviziuni ale primăriei, cu părțile cointeresate, după caz, în 

scopul acceptării sau respingerii fiecărei recomandări în parte, și, după necesitate, să modifice 

proiectul regulamentului, având în vedere recomandările acceptate; 

h) să întocmească sinteza recomandărilor parvenite; 

i) să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie; 

j) să facă publice rezultatele consultării (sinteza recomandărilor), pe pagina oficială a Primăriei  

mun. Bălți (www.balti.md) și  pentru informarea direcțională a părților cointeresate, menționate 

în anexa nr. 1 din prezrnta dispoziție; 

k) să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luând în considerare recomandările 

acceptate și să îl prezinte doamnei Irina Serdiuc, secretar al Consiliului și al municipiului Bălți, 

pentru examinare ulterioară la ședința Consiliului mun. Balti. 

     5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dlui G.Șmulschii,          

viceprimarul mun.Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bilti                                                                                          Nicolai Grigorișin 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


 
Anexa nr. 

la dispoziția primarului 

nr. 122  din 22.04.2022 

 

Lista părților cointeresate, 

cu care se vor petrece consultări pe proiectul de decizie  

al Consiliului municipal Bălți ‚‚ Cu privire la modificarea și completarea  

Regulamentului de comerț local’’ aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți 

nr. 17/3 din 10.12.2021 

 
№ 

 
Numele, prenumele Organizația și funcția 

1. Elena Grițco  Consilier al Consiliului municipal Bălți, președinte 

al Comisiei consultative de specialitate pentru drept și 

disciplină 

2. Marcel Lefter Consilier al Consiliului municipal Bălți, secretar al 

Comisiei consultative de specialitate pentru drept și 

disciplină 

3. Cristina Craevscaia-Derenova Consilier al Consiliului municipal Bălți, președinte 

al Comisiei consultative de specialitate pentru 

activitate economico-financiară 

4. Daniela Motruc Consilier al Consiliului municipal Bălți, secretar al 

Comisiei consultative de specialitate pentru activitate 

economico-financiară  

5. Serghei Gramma Consilier al Consiliului municipal Bălți, membru al 

Comisiei consultative pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului 

6. Serafimovici Iurie Consilier al Consiliului municipal Bălți, membru al 

Comisiei consultative pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului 

7. Nicolai Cornieț  Consilier al Consiliului municipal Bălți, președinte 

al Comisiei consultative de specialitate pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor și 

protecția mediului 

8. Marina Negară  Consilier al Consiliului municipal Bălți, președinte 

al Comisiei consultative de specialitate pentru 

colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și 

activități social-culturale 

9. Boris Tuceac Consilier al Consiliului municipal Bălți, membru al 

Comisiei consultative pentru activitate economico-

financiară 

10. Sergiu Burlacu Consilier al Consiliului municipal Bălți, membru al 

Comisiei consultative de specialitate pentru activitate 

economico-financiară 

11. Ghenadie Șmulschii Viceprimar al mun. Bălți  

tel. (0 231) 2-23-97 

12. Irina Serdiuc Secretar al Consiliului municipal Bălți  

tel. (0 231) 2-20-48 

13. Vitalie Balan Șeful  Direcției Juridice   

tel. (0 231) 54-634 

14.               Valeriu   Postolachi  Arhitect SRL ”Geo-Cad-Proiect” 

068680022 

geocadproiect@gmail.com 



15. Ivan Macovschi Şeful Direcţiei Arhitectură şi Urbanism  

tel. (0 231) 54-612 

dacbalti@gmail.com 

16. Veaceslav Zincovschi Şeful Direcţiei gospodăriei comunale 

  tel. (0 231) 2-30-28 

dgc.primaria.balti@mail.ru 

17. Galina Zincovscaia Șeful Direcţiei Proprietate municipală                                                                                                 

şi Relaţii funciare 

тел. (0231) 5-46-32 

18. Boris Grițunic Arhitect INCP Urbanproiect filiala Nord 

069253419 

gritunicb@mail.ru 

19. Codița Gflina Camerei de Comerţ şi Industrie 

bali.chamber.md 

(373-231)29154;30077 

 

20. Бутнару Виржиния Юрист SRL«CUPTORUL FERMECAT» 

ф/к. 2007022017375 

079935727 

jurist@cuptorul.md 

21. Крестиан Александр Администратор SRL«CALEA NOROCULUI» 

ф/к 1011602004496 

068888881, 068989888 

c_anatolie@mail.ru 

 

22. Чибота Виорел Администратор SА «INCOMLAC» 

ф/к1002602006326 

078898279 

anticamera_incomlac@mail.ru 
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