
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                 ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                                     Nr. 280                                         Proiect 

din 23.09.2022    

 

 

 Cu privire la modificarea dispoziției 

primarului nr. 182 din 10.06.2022 ”Cu privire la 

desfășurarea procedurilor de consultare publică 

cu societate civilă în procesul decizional ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind 

efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare 

coloristică a fațadelor blocurilor locative în 

municipiul Bălți” 
 

 În conformitate cu Legea RM nr.239 din 13.11.2008 ”Privind transparența în procesul 

decizional”, art.8, art.14, alin.(2), p.z1) din Legea RM nr.436 din 28.12.2006 ”Privind 

administrația publică locală”, Legea RM nr.100 din 22.12.2017 ”Cu privire la actele normative”, 

Hotărârea Guvernului RM nr.967 din 09.08.2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional”, ținînd cont de prevederile Legii RM nr.163 

din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor în construcție” și Legii RM nr.75 din 

30.04.2015 ”Cu privire la locuințe”, întru executarea deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.13/8 

din 26.08.2022 ”Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Bălți nr.7/15 din 

27.05.2022, în temeiul adresărilor nr. 03-12/4339 din 27.06.2022, 03-18/5618 din 18.08.2022, 

precum și în scopul asigurării informării ample a populației despre procesul de elaborare și 

aprobare a actelor normative, - DISPUN: 
 

1. Se modifică dispoziția primarului nr. 182 din 10.06.2022 «Cu privire la desfășurarea 

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

aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de izolare termică și tratare 

coloristică a fațadelor blocurilor locative în municipiul Bălți”», după cum urmează: 

1.1. În punctul 1 sintagma ”din 08.06.2022 pînă la 05.08.2022” se substituie cu sintagma ”  

”din 23.09.2022 pînă la 30.09.2022”; 

1.2. În punctul 3 sintagma ” Iuri Cojuhari - șeful Direcției Supraveghere Tehnică Nord” se 

substituie cu sintagma ” Andrei Crîjanovschi – administratorul SRL ”DIZAN-

CONFORT”; 

1.3. În punctul 6 sintagma ”pînă la 15.06.2022” se substituie cu sintagma ”pînă la 

23.09.2022”, sintagma ”pînă la 15.07.2022” se substituie cu sintagma ”pînă la 

30.09.2022”, sintagma ”pînă la 05.08.2022” se substituie cu sintagma ”pînă la 

28.10.2022”. 

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

 

 

  Primar interimar al mun. Bălți                             Ghenadie ȘMULSCHI  
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