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       PRIMĂRIA m.BĂLŢI                          ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 
Nr. 304  

din 12.10.2022  

 

Cu privire la desfășurarea procedurilor de consultare publică 

pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni pentru 

 implementarea programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026” 

 

        În conformitate cu Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţii, art. 3 al. (1), art. 8, 

art. 14 al. (2) lit. (z¹), art. 29 al. (1) lit. (a), lit. (r) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 ”Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 12/6 din 29.07.2022”” Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni 

pentru implementarea programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026””, precum 

și a asigurării informării multilaterale a populaţiei despre procesul de aprobare a deciziilor Consiliului 

municipal Bălţi, -  

 

1. Se pune în sarcina dnei Veronica Munteanu, șef al Direcției generale asistență socială, sănătate 

și protecția familiei, să asigure desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei 

Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni pentru 

implementarea programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026” în perioada 

din 20.10.2022 până la 30.11.2022 prin modalitatea creării grupului de lucru ad-hoc. 

2. Se desemnează persoană responsabilă de desfășurarea procedurilor de consultare publică pe 

marginea proiectului deciziei menționate, dna Crezantema Caraiman, șeful Secției Protecția 

Copilului și Familiei din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială, sănătate şi protecţia 

familiei. 

3. Se aprobă lista părților interesate cu care vor fi desfășurate consultările publice pe marginea 

proiectului de decizie, conform anexei. 

4. Crearea grupului de lucru ad-hoc cu reprezentanții părților interesate în perioada desfășurării 

consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei în următoarea componență:  

 

Irina Serdiuc  – Secretarul Consiliului  mun. Bălți, președintele grupului de lucru ad-hoc; 

Crezantema Caraiman – șeful Secției Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcţiei 

generale asistenţă socială, sănătate şi protecţia familiei, secretarul grupului de lucru                        

ad-hoc. 

Membrii grupului de lucru: 

Veronica Munteanu – șef al Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția 

familiei Bălți; 

Elena Zvariș, șef adjunct direcție generală, șef Secția sănătate în cadrul Direcției 

generale asistență socială, sănătate și protecția familiei;  

Vitalie Balan – șef al Direcției Juridice; 

Vera Rusu – șef al Direcției generale financiar- economice; 

Veaceslav Jucov, consilier municipal în cadrul Consiliului municipal Bălți; 



Gheorghe Dragan – șef adjunct Șecție, șef al Serviciului Interacțiune Comunitară al 

Secției Securitate Publică al Inspectoratului de Poliție Bălți; 

Olga Iurcenco – șef adjunct al Direcției învățământ, tineret și sport; 

Dana Lichii - Șef al Serviciului de asistență psiho-pedagogică Bălți;   

Stela Smirnov - Șef al Direcției Cultură; 

Irina Smirnov – Șef al Secției Serviciul de Presă; 

Gheorghe Brânza – Director interimar al IMSP Spitalul Clinic Bălți; 

Pavel Florea – Director al IMSP “Centrului medicilor de familie” mun. Bălți; 

Natalia Șevciuc - Șef al Centrului de plasament temporar a copiilor în situație de risc 

“Drumul spre casă”; 

Alexandru Secrieru – șef al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală.  

5. Se pune în sarcina dnei Crezantema Caraiman, persoană responsabilă de desfășurarea 

procedurilor de consultare publică pe marginea proiectului deciziei menționate: 

 

Pînă la 13.10.2022 

a) Să plaseze anunțul despre inițierea elaborării deciziei pe pagina web oficială a primăriei; 

b) Să informeze părțile interesate, menționate în pct. 3 din prezenta dispoziție, despre 

inițierea elaborării deciziei; 

Pînă la 20.10.2022 

c) Să elaboreze textul iniţial al proiectului deciziei; 

d) Să plaseze textul iniţial al proiectului deciziei și anunțul de organizare a consultărilor 

publice pe pagina web oficială a primăriei. 

e) Să expedieze membrilor grupului de lucru ad-hoc textul iniţial al proiectului deciziei, cu 

scopul elaborării recomandărilor pe marginea proiectului propus și ulterior analizate la 

ședința grupului de lucru ad-hoc; 

Pînă la 15.11.2022 

f) Să organizeze și să realizeze ședința grupului de lucru ad-hoc cu privire la analizarea 

proiectului deciziei, recomandărilor parvenite și să întocmească varianta finală a 

proiectului deciziei; 

Pînă la 30.11.2022 

g) Să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie; 

h) Să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luînd în considerație recomandările 

acceptate, și să-l prezinte secretarului spre examinarea ulterioară a acestuia în cadrul 

ședinței Consiliului municipal Bălți. 

6. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului Consiliului mun. 

Bălți, dnei Irina Serdiuc. 

 
 

 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                          Nicolai GRIGORIȘIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la dispoziția primarului 

Nr. 304  din 12.10.2022  

 

 

                                                           Lista părților interesate, 

cu care vor fi desfășurate consultări pe marginea proiectului deciziei  

                        „Cu privire la aprobarea planului municipal de acțiuni pentru 

 implementarea programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026” 

 

  

Nr. 

d/o 

Părțile cointeresate Numele, prenumele 

conducătorului 

Domeniul de 

activitate 

1 Direcția generală asistență socială, 

sănătate și protecția familiei 

Veronica Munteanu Asistență socială 

2 Direcția Juridică  Vitalii Balan Conținutul legal al 

documentelor 

3 Direcția Generală Financiar - Economică Vera Rusu Finanțe și economie 

4 Consiliul municipal Bălți Veaceslav Jucov Consilier municipal 

5 Serviciul Interacțiune Comunitară al 

Secției Securitate Publică al 

Inspectoratului de Poliție Bălți 

Gheorghe Dragan Inspectoratul de 

Poliție Bălți 

6 Direcția învățământ, tineret și sport Olga Iurcenco Învățământ  

7 Serviciul de asistență psiho-pedagogică 

Bălți 

 Dana Lichii  Asistență psiho-

pedagogică 

8 Direcția Cultură Stela Smirnov Cultură 

 

9 Secția Serviciul de Presă Irina Smirnov Mass-media 

 

10 IMSP Spitalul Clinic Bălți Gheorghe Brânza Sănătate 

11 IMSP “Centrului medicilor de familie” 

mun. Bălți; 

 

Pavel Florea  Sănătate 

12 Centrul de plasament temporar a copiilor 

în situație de risc “Drumul spre casă” 

Natalia Șevciuc  Protecția copiilor 

separați de părinți 

13 Centrul Comunitar de Sănătate Mintală  Alexandru Secrieru Sănătate mintală 
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