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_____________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 

   Nr. 195  

 din 16.06.2022  

 

 

Cu privire la împuternicirea agenţilor constatatori al 

Direcției gospodărie comunală, Direcției cultură, 

Direcţiei Comerţ din cadrul Direcției generale  

financiar-economice, Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare 

 

      În conformitate cu art. 29 alin.(1) lit. m1) al Legii RM privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, Codul contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008 şi decizia 

Consiliului Municipal Bălţi nr.1/20 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind constatarea contravenţiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației 

publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți şi 

aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenţie în redacție nouă”, - 

  

1. Se împuternicesc cu funcții de constatare a contravențiilor administrative în sfera gospodăriei 

comunale, domeniul culturii, comerțului și construcțiilor a următorilor funcționari ai Direcției 

gospodărie comunală, Direcției cultură, Direcției comerț din cadrul Direcției generale 

financiar-economică, Direcției generale arhitectură urbanism și relații funciare: 

- specialist principal al Direcției gospodărie comunală - Olga Cernova; 

- specialist principal al Direcției gospodărie comunală - Leonid Cemîrtan; 

- șef interimar al Direcției cultură - Alexandru Ouș; 

- specialist principal al Direcției comerț din cadrul Direcției generale financiar-economice – 

Victoria Postolachi; 

- specialist principal al Direcției comerț din cadrul Direcției generale financiar-economice – 

Diana Lungu; 

- specialist principal al Direcției arhitectură și urbanism din cadrul Direcției generale 

arhitectură, urbanism și relații funciare - Igor Damian; 

- specialist principal al Direcției arhitectură și urbanism din cadrul Direcției generale 

arhitectură, urbanism și relații funciare - Sergiu Maevschi; 

- șef al Serviciului publicitate din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații 

funciare - Irina Mihailova; 

- specialist principal al Serviciului publicitate din cadrul Direcției generale arhitectură, 

urbanism și relații funciare – Gheorghe Cernogal. 

 

2. Constatarea contravenţiilor administrative să se efectuieze în conformitate cu decizia 

Consiliului mun.Bălți nr. 1/20 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind constatarea contravenţiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației 

publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți 

şi aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție în redacție nouă”. 

 



3. Se abrogă dispozițiile primarului nr.175 din 20.09.2021 ”Cu privire la împuternicirea agenților 

constatatori al Direcției gospodărie comunală, Direcției cultură, Direcției comerț, Direcției 

arhitectură și urbanism, Serviciului publicitate” și nr.117 din 21.04.2022 ”Cu privire la 

modificarea dispoziției primarului nr.175 din 20.09.2021 ”Cu privire la împuternicirea 

agenților constatatori al Direcției gospodărie comunală, Direcției cultură, Direcției comerț, 

Direcției arhitectură și urbanism, Serviciului publicitate”. 

 

4. Controlul privind executarea prezentei dispoziţii mi-l asum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi                                                                                                Nicolai Grigorişin 
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