
ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice 

asupra proiectului dispoziției primarului municipiului Bălți 

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ținerea lucrărilor de secretariat, 

circulația și evidența documentelor în Primăria mun. Bălţi” 

 

 Primăria municipiului Bălți a anunțat procedura de consultare publică asupra proiectului 

dispoziției primarului municipiului Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind ținerea 

lucrărilor de secretariat, circulația și evidența documentelor în Primăria mun. Bălţi” (dispoziția 

primarului nr. 8 din 17.01.2022, modificată prin dispoziția primarului nr. 82 din 25.03.2022). 

Scopul proiectului: aprobarea Regulamentului privind ținerea lucrărilor de secretariat, circulația 

și evidența documentelor în Primăria mun. Bălți.  

Necesitatea elaborării şi aprobării proiectului: eficientizarea funcționării sistemului de 

evidență și control al executării documentelor în Primăria mun. Bălți.  

Prevederile de bază ale proiectului: optimizarea proceselor de gestionare  eficientă a circulației 

documentelor în Primăria mun. Bălți.   

Beneficiarii proiectului de dispoziție: subdiviziunile structurale ale Primăriei mun. Bălți.  

Rezultatul scontat al proiectului: ținerea corectă a lucrărilor de secretariat și păstrarea 

integrității documentelor.   

Impactul proiectului: optimizarea procedurilor operaționale de gestionare a documentelor și 

creșterea nivelului de disciplină executorie.  

Proiectul regulamentului este elaborat în conformitate cu Constituția Republicii Moldova; 

Codul administrativ Nr. 116 din 19.07.2018; Legea RM nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la 

informație; Legea RM nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul 

electronic; Legea RM nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative; Legea RM nr. 133 

din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; Hotărârea nr. 618 din 05.10.1993 

pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi 

Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice 

centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova; 

Hotărârea Guvernului RM nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea 

lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, 

adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova; 

Hotărârea Guvernului RM nr. 115 din 28.02.1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la 

ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova; 

Hotărârea Guvernului RM nr. 287 din 28.03.2000 privind aprobarea Instrucţiunii-tip despre 

organizarea şi derularea controlului asupra executării actelor legislative, decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, hotărîrilor, dispoziţiilor şi însărcinărilor Guvernului în autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale şi în prefecturi;Hotărârea Guvernului RM  nr. 844 din 

26.07.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor 

electronice; Hotărârea Guvernului RM nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față 

de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaționale de date cu caracter personal și alte acte normative în vigoare. 

 Recomandările asupra proiectului de dispoziție, supus consultării publice, pot fi expediate la 
adresa electronică  primaria@balti.md sau pe adresa: Primăria municipiului Bălți, piața 

Independenței nr. 1, bir. 323. Telefon de contact: +373 231 22348.  

mailto:primaria@balti.md

