
 

REPUBLICA MOLDOVA                                              РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                                 ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 

 

               

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 
 

Nr. 264  

din 05.09.2022  
 

Cu privire la numirea voluntarilor 

Primăriei municipiului Bălți și a supervizorilor lor  
 

În conformitate cu art. 29, alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 

28.12.2006, Legea voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010, Hotărârea Guvernului nr. 158 din 

12.03.2012 cu privire la implementarea Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, decizia 

Consiliului municipal Bălți nr. 1/16 din 23.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea activității de voluntariat în cadrul instituției gazdă - Primăria 

municipiului Bălți”, dispoziția primarului nr. 43 din 23.02.2022 „Cu privire la aprobarea Planului 

anual de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți, pentru anul 2022”, în 

temeiul Certificatul de instituție gazdă a activității de voluntariat, înregistrat cu numărul MD 

0000224, precum și în scopul dezvoltării comunității civile și încurajării voluntariatului în 

teritoriul municipiului Bălți, - 

1. Se numesc voluntarii Primăriei municipiului Bălți și supervizorii lor din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale primăriei, conform anexei, pentru perioada stabilită în fișa 

de post. 

2. Se pune în sarcina coordonatorului de voluntari (Morar Tamara) să colaboreze cu 

supervizorii numiți, în vederea actualizării/ completării/ semnării fișelor de post, a fișelor 

de supervizare și a fișelor de pontaj, pentru completarea dosarelor personale ale 

voluntarilor. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului interimar al  

Consiliului municipal Bălți, Dovgani Ludmila 

 

 

 

 

 

 Primarul municipiului Bălţi                                                                 Nicolai GRIGORIȘIN                  

 

  

 

 

  

 

  



 

 

 

 

Lista persoanelor numite în calitate de voluntari ai Primăriei mun. Bălți și supervizorii lor 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele și 

patronimicul voluntarului 

Nr. d/o din 

Registrul de 

evidență a 

voluntarilor 

Subdiviziunea(-le) structurală(e) a(le) 

primăriei în care activează voluntarul 

Numele și prenumele 

supervizorului (-lor) 

   1. --------------------------- 64 Direcția relații cu publicul  Moldovan Olga 

2. ---------------------------  65 Direcția relații cu publicul  Moldovan Olga 

3. --------------------------- 66 Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

4 --------------------------- 67 

Secția evidență militară și serviciul de 

alternativă 

Gonța Irina, Casian Ana  

Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

5 ---------------------------- 

68 Secția evidență militară și serviciul de 

alternativă 

Gonța Irina, Casian Ana  

Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

6 ----------------------------- 69 Direcția relații cu publicul Moldovan Olga 

 

 

Anexa 

la dispoziția primarului  

nr. 264 din 05.09.2022  
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