
REPUBLICA MOLDOVA                                                             РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАCПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 155  

din 25.05.2022   

 
         Cu privire la crearea grupului de lucru pentru examinare 

calității restabilirii locurilor de  săpături  ÎM  Regia "Apa Canal Bălți"  

 

       În baza articolul 14 punctul (2)  litera j1) Legiea Republicii Moldova  „Privind administrația 

publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legiea Republicii Moldova  „Privind serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare” nr. 303 din 13.12.2013, Legiea Republicii Moldova  

„Pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995” nr. 85 din 

07.07.2011 și în scopul adresării ÎM "DRCD Bălți", înregistrată cu nr. 03-13/3169 din 

16.05.2022,- 

 

1. Se crează grupul de lucru pentru examinarea calității restabilirii locurilor de săpături în 

zone rețelelor de alimentare cu apă, în urma lucrărilor de de reparație efectuate de către                  

ÎM Regia „Apă-canal-Bălți” specificate în adresarea ÎM "DRCD Bălți" înregistrată cu nr. 03-

13/3169 din 16.05.2022, în componența: 

Președintele grupei de lucru:  - dl Nicolai Grigorișin, primar mun. Bălți; 

Vicepreședinte al grupului de lucru: - dl Veaceslav Zincovschii, șef Direcţiei gospodăriei 

comunale; 

Secretar al grupului de lucru: - dna Ala Circov, specialist principal Secției controlul calității și 

volumului serviciilor prestate populației  al Direcţiei gospodăriei comunale; 

Membrii al grupului de lucru:  

 -  dna Ala Lăteanu, șef Secției controlul calității și volumului serviciilor prestate populației  al 

Direcţiei gospodăriei comunale; 

  -  dl Mihail Glaval, specialist principal Secției controlul calității și volumului serviciilor 

prestate populației  al Direcţiei gospodăriei comunale; 

- dl Nicolai Cornieț, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului; 

- dl Sergiu Juraveț, administrator al "ÎM DRCD Bălți";                                                                

- dl Roman Pelin, administrator al ÎM Regia "Apă-canal-Bălți" în proces de insovabilitate; 

        2. Grupul de lucru în termen de o lună de la data publicării dispoziței date, să prezinte 

rezultatele examinării și, după caz, opțiunile pentru depășirea situației create. 

        3. Controlul, asupra executării  prezentei  dispoziţii mi-l asum. 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                                       Nicolai Grigorișin  
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