
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 306  

din 14.10.2022 
 

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice 

cu societatea civilă în procesul decizional  

„Cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare 

stabilă a transportului public din mun. Bălți”  

 

         În conformitate cu art. 8, alin. (3), art. 14, alin. (2), lit. o), z1) din Legea RM nr. 436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea RM nr.239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, art. 16, 27 și anexa din Legea RM nr. 835 din 17.05.1996 

privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului, Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 

09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional”, în scopul consolidării oportunităților de dezvoltare stabilă a transportului public  din 

municipiul Bălți, precum şi în scopul asigurării informării ample a populaţiei despre procesul 

decizional, - 

 

          1. Se pune în sarcina dlui V. Zincovschi, șefului Direcției Gospodăriei Comunale să asigure 

desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi ,,Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” în perioada din 

03.10.2022  pînă la 09.11.2022  prin modalitatea organizării dezbaterilor publice. 

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

pe marginea proiectului deciziei menționate dlui Miron I., șef adjunct, Direcției Gospodăriei 

Comunale.  

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

proiectului de decizie, conform anexei.  

          4. Se pune în sarcină dlui Miron I., persoană responsabilă de desfășurarea procedurilor de 

consultare publică pe marginea proiectului deciziei menționate:   

 

 

Pînă la 17.10.2022.  

а) să plaseze anunţul despre iniţierea elaborării deciziei pe pagina web oficială a primăriei;  

b) să informeze părţile interesate, menționate în pct. 3 din prezenta dispoziție, despre iniţierea 

elaborării deciziei; 

 

 

Pînă la 09.11.2022.  

 f) să organizeze și să desfășoare dezbaterile publice pe marginea proiectului de decizie în 

conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare; 

g) să analizeze recomandările parvenite, să decidă asupra aceptării sau respingerii fiecărei 

recomandări, să îmbunătățească proiectul de decizie, luînd în considerare recomandările acceptate și 

să întocmească sinteza recomandărilor; 

h) să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie; 



i) să facă publice rezultatele consultării (sinteza recomandărilor, proiectul de decizie îmbunătățit, 

luînd în considerare recomandările acceptate) prin informarea generală a publicului larg și 

informarea direcțională a părților interesate, menționate în p. 3 din prezenta dispoziție; 

j) să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luînd în considerare recomandările acceptate,  

și să prezinte dnei I. Serdiuc, secretar al Consiliului și municipiului Bălți, spre examinarea 

ulterioară a acestuia în cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți. 

 

 

5. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

 

   

 

 

 

 

   Primar  al mun. Bălți                                                                                   Nicolai GRIGORIȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Anexa  

                                                                                                                    la dispoziția primarului 

                                                                                                                    nr. 306 din 14.10.2022 

  

Lista părților interesate, 

cu care vor fi desfășurate consultări pe marginea proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Planului 

de dezvoltare stabilă a transportului public din mun. Bălți” 

 

 

№ Părțile interesate Numele, prenumele, 

conducătorului 

Domeniul de activitate 

1 Primar mun. Bălți 

 

Nicolai Grigorișin Administrația publică 

locală 

2 Viceprimarul mun. Bălți 

 

Ghenadie Șmulschi Administrația publică 

locală 

3 Secretarul Consiliului municipal Bălți Irina Serdiuc Administrația publică 

locală 

4 Direcția Gospodărie Comunală 

 

Veaceslav Zincovschii Veaceslav Zincovschii 

5 Direcția Generală Financiar-Economică 

 

Vera Rusu Finanțe și economie 

 

6 Direcția Juridică Vitalie Balan Conținutul legal al 

documentelor 

7 SRL,,VAN FOL TUR” Foleștean Alexandru 

 

Agent Economic 

8 SRL,,IURSENIA TRANS’’ Bogociuc Iurie 

 

Agent Economic 

9 SRL,,ANTUR TRANS NORD’’ Anatolie Gusan Agent Economic 

10 SRL,,CAVITAN COM’’ Anatolie Pasecineac Agent Economic 

11 AO,,A.P.A.D.I.T.’’ Alexandru Tuceac Agent Economic 

12 ÎM „DTB Bălți” 

 

Elena Maximciuc Administrator  

13 Șef dispecerat transport Vladimir Rotari Administrația publică 

locală 
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