
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                 ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                                         Nr. 182                                          Proiect 

din 10.06.2022   

 

 

 Cu privire la desfășurarea procedurilor 

de consultare publică cu societate civilă în 

procesul decizional ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind efectuarea lucrărilor 

de izolare termică și tratare coloristică a 

faţadelor blocurilor locative în municipiul 

Bălţi” 
 

 În conformitate cu Legea RM nr.239 din 13.11.2008 ”Privind transparenţa în procesul 

decizional”, art.8, art.14, alin.(2), p.z1) din Legea RM nr.436 din 28.12.2006 ”Privind 

administraţia publică locală”, Legea RM nr.100 din 22.12.2017 ”Cu privire la actele normative”, 

Hotărârea Guvernului RM nr.967 din 09.08.2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional”, ţinînd cont de prevederile Legii RM nr.163 

din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor în construcţie” și Legii RM nr.75 din 

30.04.2015 ”Cu privire la locuințe”, întru executarea Deciziei Consiliului Municipal Bălți 

nr.7/15 din 27.05.2022 ”Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea 

lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul 

Bălţi”, precum și în scopul asigurării informării ample a populației despre procesul de elaborare 

și aprobare a actelor normative, - DISPUN: 
 

1. Se pune în sarcina dlui Ivan Macovschi, șefului interimar al Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare, să asigure în perioada din 08.06.2022 pînă în 05.08.2022 

desfășurarea procedurilor de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului 

Municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de 

izolare termică și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi” prin 

metoda instituirii grupului de lucru ad-hoc. 

2. Se desemnează persoană responsabilă de desfășurare a procedurilor de consultare publică pe 

marginea proiectului de decizie sus-menționat, dl Igor Damian, specialist principal al 

Direcției arhitectrură și urbanism. 

3. Se instituie grupul de lucru privind elaborarea proiectului de decizie în următoarea 

componență: 

Nicolai Grigorișin - primarul mun. Bălți, președintele grupului de lucru; 

Igor Damian - specialistul principal al Direcției arhitectură și urbanism, secretarul grupului 

de lucru; 

Ivan Macovschi - șeful interimar al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații 

funciare; 

Iana Leadric - șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare; 



Vitalie Balan - șeful Direcției juridice; 

Veaceslav Zincovschi - șeful Direcției gospodărie comunală; 

Tatiana Chiaburu - administratorul ÎM GLC Bălți; 

Natalia Companieț - administratorul interimar ÎM Biroul arhitectură și sistematizare; 

Iuri Cojuhari - șeful Direcției Supraveghere Tehnică Nord. 

4. În cazul absenței motivate a membrilor din componența grupului de lucru, obligațiile lor vor 

fi îndeplinite de către locțiitorii acestora fără emiterea unei noi dispoziții. 

5. Se aprobă lista părților interesate în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare coloristică a 

faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi” conform anexei la prezenta dispoziție. 

6. Se pune în sarcina dlui Igor Damian, persoanei responsabile de desfășurarea procedurilor de 

consultare publică pe marginea proiectului de decizie sus-menționat: 

Pînă la 15.06.2022: 

a) să plaseze anunțul privind inițierea elaborării proiectului de decizie pe pagina web-

oficială a Primăriei mun. Bălți; 

b) să informeze membrii grupului de lucru despre obligativitatea prezentării propunerilor 

pentru textul inițial al proiectului de decizie; 

c) să informeze părțile interesate despre inițierea elaborării proiectului de decizie în 

conformitate cu anexa la prezenta dispoziție; 

Pînă la 15.07.2022: 

a) să asigure elaborarea textului inițial al proiectului de decizie conform propunerilor 

membrilor grupului de lucru; 

b) să plaseze textul inițial al proiectului de decizie, nota informativă și anunțul privind 

desfășurarea consultării publice pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți сu apel de 

solicitare a recomandărilor; 

Pînă la 05.08.2022: 

a) să organizeze ședința grupului de lucru ad-hoc pe marginea proiectului de decizie compus 

din elaboratorii proiectului stabiliți în p.3 al prezentei dispoziții și părțile interesate stabilite 

în conformitate cu anexa la prezenta dispoziție; 

b) să înregistreze și să sistematizeze recomandările parvenite pe marginea proiectului de 

decizie; 

c) să asigure introducerea recomandărilor acceptate în textul proiectului de decizie; 

d) să formeze dosarul privind elaborarea și consultarea proiectului de decizie. 

7. Se pune în sarcina dlui Ivan Macovschi, șefului interimar al Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare, să coordoneze varianta finală a proiectului de decizie și să-l 

înainteze spre examinare Consiliului Municipal Bălți. 

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

 

                 

 

 

 

Primarul  municipiului Bălți                                                                                 Nicolai Grigorișin 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la dispoziția primarului  

nr. 182 din 10.06.2022 

 

 

LISTA 

părților interesate în desfășurarea consultării publice cu societatea civilă  

în procesul decizional  

”Cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind efectuarea lucrărilor de izolare termică 

 și tratare coloristică a faţadelor blocurilor locative în municipiul Bălţi” 

 

Nr. 

 

Nume, prenume/ 

denumire 
Adresă Telefon/ e-mail 

1 Consilieri municipali 
mun. Bălți 

Piața Independenței nr.1 

0231 54695 

dap.primaria@gmail.com 

2 
Agenția pentru 

Eficiență Energetică 
mun. Chișinău, str. Alecu Russo nr.1 bloc A1 office@aee.md 

3 
Uniunea Arhitecților a 

RM, filiala Nord 
mun. Bălți, str. Kiev nr.128 

0692 53419 

gritunicb@mail.ru 

4 ACC-20 
mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.6/3 

ap.2 
 

5 CCL-51 mun. Bălți, str. Suceava nr.3 ap.44  

6 APLP-47/14 mun. Bălți, str. Independenței nr.12 ap.6  

7 ACC-8 mun. Bălți, str. Feodor Dostoievski nr.16  

8 ACC-02/16 mun. Bălți, str. Independenței nr.10 ap.7  

9 APLP-47/28 mun. Bălți, str. Rodion Malinovski nr.22 ap.48  

10 SA Cet-Nord mun. Bălți str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.168 office@cet-nord.md 
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