
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                 ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                                  Nr. 223                                          Proiect 

din 18.07.2022   

 

 

 Cu privire la iniţierea procedurilor de 

consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului publicității exterioare în 

municipiul Bălți în redacție nouă” 

 

  

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

Legea RM nr.982 din 11.05.2000 ”Privind accesul la informaţie”, art. 8), alin. (3), art. 29), alin. (1), 

p. a) din Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală”, Legea RM nr. 62 

din 17.03.2022 ”Cu privire la publicitate”, Hotărîrea Guvernului RM nr.967 din 09.08.2016 ”Cu 

privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, întru 

executarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.9/12 din 28.06.2022 ”Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”, precum și în scopul 

asigurării informării ample a populației despre procesul de aprobare a Deciziilor Consiliului 

municipal Bălți, - DISPUN: 

 

1. Se pune în sarcina dnei Mihailova Irina, șef al Serviciul publicitate din cadrul Direcției 

generale arhitectură, urbanism și relații funciare să asigure în perioada din 18.07.2022 pînă la 

16.09.2022 desfășurarea procedurilor de consultare publică la proiectul de decizie a Consiliului 

municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul 

Bălți în redacție nouă” prin metoda dezbaterilor publice. 

 

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

marginea proiectului de decizie susmenționat, dna Mihailova Irina, șef al Serviciului publicitate 

din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare. 

 

3. Se aprobă lista părților interesate cu care vor fi desfăşurate consultării publice pe marginea 

proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”, conform anexei. 

 

4. Se creează grupul de lucru ad-hoc cu participarea părților interesate pe perioada desfășurării 

consultării publice în următoarea componență: 

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

Mihailova Irina- șef al Serviciul publicitate din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism 

și relații funciare, secretarul grupului de lucru ad-hoc; 



 

Macovschi Ivan - șef interimar Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare,    

arhitect-șef al mun. Bălți, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Leadric Iana - șef adj. Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, membrul 

grupului de lucru ad-hoc; 

Cernogal Gheorghe - specialist principal al Serviciul publicitate din cadrul Direcției generale 

arhitectură, urbanism și relații funciare, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Vitalie Balan - șef Direcției juridice, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Rima Tcaci- șef Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale, membrul grupului de 

lucru ad-hoc; 

Rusu Vera - șef Direcției generale financiar-economice, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Balan Ludmila- șef interimar Direcției prognozare și administrare a veniturilor din cadrul Direcției 

generale financiar-economice, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Tîșchevici Roman - specialist principal al Direcției juridice, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Coroliuc Dmitrii - specialist principal al Direcției gospodărie comunală, membrul grupului de 

lucru ad-hoc; 

Cornieț Nicolai - consilier Consiliului municipal Bălți, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Burlacu Sergiu - consilier Consiliului municipal Bălți, membrul grupului de lucru ad-hoc; 

Companieț Natalia – administrator ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare”, membrul grupului de 

lucru ad-hoc. 

 

5. În cazul absenței membrilor din componența grupului de lucru ad-hoc, obligațiile lor vor fi 

îndeplinite de către locțiitorii acestora fără emiterea unei noi dispoziții. 

 

6. Se pune în sarcina dnei Mihailova Irina, persoană responsabilă de desfășurarea procedurilor de 

consultare publică pe marginea proiectului de decizie susmenționat: 

Pînă la 18.07.2022: 

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

Primăriei mun. Bălți; 

b) să informeze părțile interesate despre inițierea elaborării proiectului de decizie, conform p. 3 

din prezenta dispoziție. 

 

Pînă la 18.08.2022: 

a) să elaboreze textul inițial al proiectului de decizie; 

b) să plaseze textul inițial al proiectului de decizie și anunțul privind desfășurarea consultării 

publice pe marginea proiectului de decizie pe pagina web-oficială a Primăriei mun. Bălți; 

c) să informeze părţile interesate, conform p. 3 din prezenta dispoziție, despre iniţierea 

consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei; 

 

Pînă la 16.09.2022: 

a) să organizeze și desfășoare dezbaterilor publice pe marginea proiectului de decizie în 

conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare; 

b) să analizeze recomandările parvenite, să decidă asupra acceptării sau respingerii fiecărei 

recomandări, să îmbunătăţească proiectul de decizie, luînd în considerare recomandările 

acceptate, şi să întocmească sinteza recomandărilor 

c) să formeze dosarul privind elaborarea proiectului de decizie; 

d) să coordoneze varianta finală a proiectului de decizie, luînd în considerație recomandările 

acceptate, și să înainteze proiectul de decizie spre examinare ulterioară a acestuia în cadrul 

ședinței Consiliului municipal Bălți. 



 

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

 

 

           

 

 

 

 

 

       Primar  al municipiului Bălți                                                                       Nicolai GRIGORIȘIN  

   

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa  

la dispoziția primarului  

nr. 223 din 18.07. 2022 

 

LISTA 

părților interesate în desfășurarea consultării publice cu societatea civilă  

în procesul decizional  

” Cu privire la aprobarea  Regulamentului publicității exterioare  

în municipiul Bălți în redacție nouă” 

 

 

Nr. 

 

 

Părţile interesate 

 

Nume, prenume 

 

Domeniu de 

activitate 

 

E-mail 

1 Primarul mun. Bălți Grigorișin Nicolai Administrație 

publică locală 

primaria@balti.md 

2 Consilier municipal Burlacu Sergiu Administrație 

publică locală 

dap.primaria@gmail.com 

3 Consilier municipal Cornieț Nicolai Administrație 

publică locală 

dap.primaria@gmail.com 

4 Arhitect-șef al mun. 

Bălți 

Macovschi Ivan Administrație 

publică locală 

dacbalti@gmail.com 

5 Direcția generală 

arhitectură, urbanism 

și relații funciare 

Leadric Iana Administrație 

publică locală 

dacbalti@gmail.com 

6 Direcția juridică Balan Vitalie Administrație 

publică locală 

balanvitalii@mail.ru 

7 Direcția generală 

financiar-economică 

Rusu Vera Administrație 

publică locală 

pokinborsh@mail.ru 

8 Direcția generală 

financiar-economică 

Balan Ludmila Administrație 

publică locală 

liudadm@mail.ru 

9 Direcția gospodărie 

comunală 

Coroliuc Dmitrii Administrație 

publică locală 

dgc.primaria.balti@mail.ru 

10 ÎM „Biroul 

arhitectură şi 

sistematizare” 

Companieț Natalia Proectare 

 

birarhsis@gmail.com 

11 Inspectoratul de Poliție 

Bălți 

Budarețchi Vadim Inspectoratul de 

Poliție Bălți 
vadim.budaretchi@ igp.gov.md 

12 SRL ”Vendostar” Jicol Andrei Agent economic jicolandrei@gmail.com 

13 SRL ” Varo-Inform” Hasanov Serghei Agent economic varo@varo-inform.com 

14 SRL ”Proreclama” Rosip Alexander  Agent economic alexander.rosip@gmail.com 

15 SRL ” Publio” Hadjicov Valentin Agent economic v.hadjicov@gmail.com 

16 ÎM „Direcţia de 

Troleibuze din Bălţi” 

Drosu Oleg Transport public drosuo142@gmail.com 

17 SA ”Red Nord” Corbu Viorel Agent economic anticamera@rednord.md 

18 SA ”Moldtelecom” Rodica Hurmuzache Agent economic rodica.hurmuzache@moldtelecom.md 

19 SRL ”Verix Grup” Tcacenco Anastasia Agent economic info@verix.md 

20 SA”Melodia” Plugariov Victor Agent economic info@rentplaza.md 

 

 

 

 


		2022-07-18T13:42:54+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




