
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

               

 

                                                         DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

                                                      РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА   

   

                                                                 Nr. 165                                   

                                                din 31.05.2022  

 

 

Cu privire la constituirea Consiliului Economic  

pe lîngă primarul municipiului Bălți 

                                                                                                                                              

 În conformitate cu lit. а) alin. (1) și alin. (2) art. 29 al Legii RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului mun. Balti nr. 8/1 din 30.06.2021 ,,Cu privire 

la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025, în 

scopul dezvoltării unui climat social-economic favorabil şi asigurării unui mediu de afaceri atractiv și 

competitiv în municipiul Bălți,- 

 

1. Se constituie Consiliul Economic pe lîngă primarul municipiului Bălţi, în componenţa 

      nominală conform anexei. 

2. Se pune în sarcina dlui Oborocean Pavel, șef adjunct al Direcției Generale Financiar- 

      Economice, șef al Direcției economie în cadrul DGFE, să asigure elaborarea și  

      prezentarea spre aprobare a Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea  

      Consiliului Economic pe lîngă primarul municipiului Bălți.  

3. În cazul eliberării din funcție sau imposibilității de a exercita atribuțiile de către membrul 

      comisiei, atribuțiile acestuia revin persoanei numite în funcția respectivă sau persoanei care  

      exercită temporar atribuțiile funcției date, fără aprobarea unei noi dispoziții. 

4. Se abrogă următoarele dispoziții ale primarului: 

 nr. 185 din 17.04.2013 ,,Cu privire la crearea Consiliului de Coordonare pentru 

dezvoltarea antreprenoriatului pe teritoriul mun. Balti’’; 

 nr. 309 din 04.09.2017 ,,Cu privire la componența nominală a Consiliului Economic pe 

lîngă primarul municipiului Bălți’’. 

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

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi                                                                     Nicolai GRIGORIȘIN 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la dispoziția primarului  

nr. 165  din 31.05.2022  

 

 

                                          COMPONENȚA NOMINALĂ 

a Consiliului Economic pe lîngă primarul municipiului Bălți 

 

 

Preşedinte:    

GRIGORIȘIN Nicolai                      primar al municipiului Bălți 

  

Vicepreședinți:  

ŞMULSCHII Ghenadie  viceprimar al municipiului Bălți 

DUBIȚKAIA Tatiana  viceprimar al municipiului Bălți 

  

Secretar:  

OBOROCEAN Pavel  șef adjunct al Direcției Generale Financiar-Economice, șef al 

Direcției economie în cadrul DGFE 

  

Membrii:  

CODIŢA Galina  director al filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a RM            

CIOBANU Marin   administrator principal al Zonei Economice Libere „Bălți”     

RUSU Vera                                                 șef al Direcției Generale Financiar-Economice  

CIBOTA Viorel  director al ,,Incomlac’’ SA 

BUZICHEVICI Cazimir                         director al ÎCS ,,Knauf-Gips’’ SRL 

COJOCARI Ion  director al ,,Răut’’ SA 

MUNTEANU Dumitru                                          director al „Basarabia Nord” SA 

OSTROVEȚCHI Stela   director al „Floarea Soarelui” SA 

GOLBERG Isaac  director al „Glorin Inginering” SRL 

HERDIC Vasile                                              director al ,,Valis’’ SRL 

BALAN Vitalie  șef al Direcției Juridice 

MACOVSCHII Ivan                                      șef al Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare 

BRAGARI Larisa  director al Întreprinderii Municipale ,,Direcţia de Construcţii 

Capitale Comanditar Unic’’ 

MAXIMCIUC Elena                                 director al Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din 

Bălți”                                   
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