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                                                         DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
                                                         РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА   

   

                                                                  Nr.299                                  

                                                          din 10.10.2022 
 

   
 Cu privire la desfăşurarea lunarului 

 privind salubrizarea, amenajarea și înverzirea  

teritoriului mun. Bălţi în perioada 17 octombrie-  

22 noiembrie 2022 

 

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

XVII din 28.12.2006, în scopul salubrizării, amenajării și înverzirii teritoriului municipiului 

Bălţi;- 

 

      1. Se anunţă în perioada 17 octombrie - 22 noiembrie 2022 desfășurarea lunarului privind 

salubrizarea, amenajarea și înverzirea teritoriului municipiului Bălți. 

      2. Se recomandă întreprinderilor municipale, instituțiilor din subordonarea Direcţiei 

învățământ, tineret şi sport, Direcţiei cultură, Direcției generale asistență socială, sănătate și 

protecția familiei, IPMS Spitalul clinic Bălți, SRL ,,Glorin Inginering”, filiala ÎS ,,Întreprinderea 

pentru Silvicultură Bălți”, ÎS ,,Calea Ferată din Moldova” Nodul feroviar Bălți, Universităţii de 

Stat „A. Russo”, Colegiului Politehnic, Colegiului de medicină, Colegiului pedagogic „I. 

Creangă”, Colegiului muzical pedagogic, Colegiului tehnic feroviar, Colegiului industriei uşoare, 

Şcolilor profesionale nr.1-5, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate, 

preşedinţilor CCG, APLP, CCL, ACC, proprietarilor caselor individuale și voluntarilor – 

participarea activă la desfășurarea lunarului privind salubrizarea, amenajarea și înverzirea  

teritoriului mun. Bălţi: 

      3. Conducătorilor: S.A. ,,RED-Nord”, Filiala Bălţi S.A. „RED-Nord”, S.A. „Cet-Nord", SRL 

„Bălţi-Gaz”, ÎM ,,Regia Apă canal Bălţi”, SRL ,,Glorin Inginering” în perioada desfășurării 

lunarului privind salubrizarea, amenajarea, și înverzirea teritoriului mun. Bălţi să realizeze 

lucrările de salubrizare pe teritoriile aferente substaţiilor de transformatoare, punctelor termice, 

punctelor şi panourilor de distribuţie a gazelor, staţiilor de pompare a apelor reziduale. 

      4. Se anunţă miercurea ca zi unică sanitară pe întreg teritoriul municipiului, în perioada 

desfășurării lunarului privind salubrizarea, amenajarea și înverzirea teritoriului mun. Bălţi  

    5. Agenții economici implicați în desfășurarea lunarului privind salubrizarea, amenajarea și 

înverzirea teritoriului mun. Bălţi vor prezenta către Direcția gospodărie comunală din cadrul 

primăriei, raportul lucrărilor îndeplinite în termen până la 25.11.2022.  

     6. Se recomandă Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Inspecției pentru Protecția Mediului Bălţi, 

Centrului de Sănătate Publică să intensifice controlul vizând starea sanitară a municipiului, să ia 

măsuri drastice către contravenienți în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM. 

     7. Şeful Direcției gospodărie comunală  (Veaceslav Zincovschi): 

- va efectua controlul asupra îndeplinirii lucrărilor ce țin de  salubrizarea, amenajarea, și 

înverzirea teritoriului mun. Bălţi, efectuate în perioada lunarului; 



- va examina în cadrul ședinței cu conducătorii întreprinderilor municipale de gospodărie 

comunală și conducătorii complexului energetic raporturile despre lucrările îndeplinite. 

     8. Secția-serviciul de presă să publice prezenta dispoziţie în mass-media și pe site-ul oficial al 

primăriei mun. Bălți.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar al municipiului Bălţi                                                                          Nicolai GRIGORIȘIN  
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