
 
 

    REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 92 

din 07.04.2022  

 

 

 

„Cu privire la închiderea traficului 

pe benzi pe str. Ștefan cel Mare 

de la str. 31 august până la str. N. Testemițanu" 
 

 

În conformitate cu art. 29 alin.1) litera i)  al Legii Republicii Moldova 

privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 5 din 

Legea drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995, art. 16 din Legea privind 

siguranța traficului rutier nr.131 din 07.06.2007, adresarea ÎM ”DRCD Bălți” 

№ 03-12/2410 din 06.04.2022 cu solicitarea de a restricționa circulația 

transportului auto pe str. Ștefan cel Mare de la intersecția cu str. 31 August 

până la intersecția cu str. N. Testemițanu pe parcursul efectuării lucrărilor de 

reparație, în vederea asigurării siguranței circulației, - 

1. De a închide, pe benzi, circulația tuturor tipurilor de vehicule pe  

str. Ștefan cel Mare de la intersecția cu str. 31 August până la intersecția cu  

str. N. Testemitanu, pentru perioada efectuării lucrărilor de reparație a 

suprafeței carosabilului, începând cu data de 07.04.2022 ora 09:00 până în 

data de 23.04.2022 ora 00:00. 

2.  ÎM „DRCD Bălți” (dl. Samusi Oleg): 

- să instaleze indicatoarele rutiere, panourile informative și bariere pentru a 

asigura siguranța circulației pe porțiunile de drum pe care se efectuează lucrări 

de reparație. 

3. Inspectoratul de Poliție Bălți și Direcția Patrulare „Nord” al INSP:  

- să asigure circulația vehiculelor în conformitate cu cerințele regulilor de 

circulație, pe perioada lucrărilor de reparatie pe str. Ștefan cel Mare de la 

intersecția cu str. 31 august până la intersecția cu str. N. Testemițanu. 

4. Direcția managementul documentelor și relaţii cu publicul: 



- să asigure informarea populației municipiului Bălți prin plasarea pe pagina 

web a Primăriei mun. Bălţi şi la mas-media, difuzate pe teritoriul municipiului 

Bălţi, despre modificările introduse în  schemele circulației  transportului auto. 

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

 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălți                                Nicolai Grigorișin 
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