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DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАCПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 211  

din 04.07.2022   

 
„ Cu privire la formarea unui grup de lucru 

 pentru prezentarea propunerilor privind dezvoltarea părții  

climatice a Planului de acțiune privind energia durabilă și climă” 

 

În temeiul executării Deciziei al Consiliului municipiului Bălți nr. 2/2 din 11.03. 2016  

„Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru energie durabilă și climă (PAEDC)”, precum și în 

legătură cu adresarea Convenției primarilor pentru Climă și Energie în Moldova privind necesitatea 

completării PAEDC în partea sa climatică, -        

 

1. De a forma grupul de lucru pentru prezentarea propunerilor privind dezvoltarea părții 

climatice din Planul de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC), în următoare componență: 

șeful grupului de lucru - Ghenadie Șmulschii, viceprimar mun. Bălți; 

adjunct al șefului grupului de lucru - Veaceslav Zincovschi, șeful Direcției  Gospodăriei 

Comunale a Primăriei mun. Bălți; 

secretar grupului de lucru - Vladimir Tifoi, specialist principal al Direcției  Gospodăriei 

Comunale a Primăriei mun. Bălți; 

membrii grupului de lucru: 

- Irina Serdiuc, secretarul Consiliului şi mun. Bălţi                                                                

- Ivan Makovchi, arhitect șef al mun. Bălți 

- Elena Maximciuc, directorul întreprinderii municipale „Administrația Troleibuzelor Bălți”; 

- Serghei Juraveț, directorul întreprinderii municipale „Direcţia Reparaţii şi Construcţii 

Drumuri Bălţi”; 

- Svetlana Novicov, directorul întreprinderii municipale „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi 

Bălţi”; 

- Ghenadie Ciumaș, șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Bălți; 

- Valentina Guțu, seful Agenției de Mediu „Nord”; 

- Dan Moraru, șeful  Direcției relații externe și atragerea investițiilor; 

- Olga Iurcenco, șef adjunct al Direcției Educație, Tineret și Sport; 

- Anastasia Șcerban, specialist principal al Secției serviciuli de presă. 

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

Primarului mun. Bălți propuneri depuse pentru dezvoltarea părții climatice din Planul de acțiune pentru 

energie durabilă și climă (PAEDC). 

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

 
 

 

 

 

 

Primar mun. Bălţi                                                                       Nicolai GRIGORIȘIN  
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