
    
 

 

 Republica Moldova                                              Республика Молдова 

     PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                           ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ         
                             

_____________________________________________ 
       
                                          DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 
Nr. 228  

din 21.07.2022  

 

 

Cu privire la aprobarea comisiei de primire- transmitere 

proprietății municipale în proprietatea statului 

 

 În conformitate cu art. 29 şi art. 32 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; Hotărîrea Guvernului RM nr. 205 din 30.03.2022 cu privire la transmiterea 

unei intreprinderi municipale, a unor bunuri, precum și reorganizarea unor persoane juridice, 

conform deciziilor Consiliului mun. Bălţi nr. 5/9 din 27.04.2021 cu modificări și completări 

ulterioare, nr. 7/25 din 04.06.2021 cu modificări și completări ulterioare și nr. 19/11 din 

24.12.2021, conducîndu-se de Hotărîrea Gurernului RM nr. 901 din 31.12.2015 ,, Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică’’, în baza 

adresării Agenției Proprietății Publice nr. 06-04- 4318 din 07.07.2022 : 

 

1. Se aprobă comisia de primire- transmitere a ÎM “Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în 

proprietatea statului, în următoarea componență: 

Preşedintele comisiei: N. Grigorișin   – primar al municipiului Bălţi; 

Membrii comisiei: 

De la partea care transmite: 

 V. Balan – şeful Direcţie juridică a  primăriei;  

 Iu. Foca – şeful Direcției proprietății municipale și relații funciare din cadrul Direcției 

generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei; 

 L. Negara –  specialist principal al Direcției proprietate municipală și relații funciare din cadrul 

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei (pe subiecte proprietății 

municipale); 

 Z. Ogonioc - specialistul principal al direcţie evidenţă contabilă (pe mijloace fixe); 

 L. Bădărău – şeful Direcţiei evidenţă contabilă a primăriei; 

 L. Olaru  – ingener șef  Direcției învățămănt tineret și sport a primăriei mun. Bălți; 

  M. Chihai – contabil  Direcției învățămănt tineret și sport a primăriei mun. Bălți; 

  A. Ouș – șeful interimar Direcției cultură; 

  O. Carcevscaia – contabil Direcției cultură; 

  V. Oroșan – specialist securității și sănătății în muncă IP LT N. Gogol; 

  N. Grapă – director IP LT M. Eminescu; 

  A. Dranga – director adjunct IP LT M. Eminescu; 

  A. Scutelnic – contabil șef IP LT M. Eminescu; 

  E. Cernovscaia – contabil IP LT M. Eminescu 

De la partea care primește: 

-A. Mămăligă – consultant superior, secția valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția 

administrare corporativă, metodologii și reglementări; 

- V. Lopatiuc – consultant principal, Direcția financiară; 

-M. Ceban – consultant superior, Direcția evidență și monitorizare a patrimoniului public; 



- V. Cociug- șef Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare; 

- A. Pascari- șef secție în industria prelucrătoare, SMRT, S.A. “CET-NORD”; 

- I. Sosna – șef secție Cazane și Turbine S.A. “CET-NORD”; 

- D. Medvețcaia – contabil SA S.A. “CET-NORD”; 

- Iu. Pavalache – șef secție în domeniul administrativ, SGP, S.A. “CET-NORD”. 

 

2. Comisiei să asigura efectuarea primirii- transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea      

stabilită a tuturor documentelor necesare, conform prevederilor legislației în vigoare şi să 

prezinte actele de predare-primire a proprietăţii municipale spre aprobare primarului 

municipiului Bălţi. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 PRIMAR AL MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                             Nicolai GRIGORIȘIN 
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