
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
            PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                                 ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 317 

din 24.10.2022 

 

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XV-a  

extraordinară a Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

În conformitate cu art. 16, alin. (2), (3), (5) din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, -  

   

 

1. Se convoacă şedinţa a XV-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 28 octombrie 

2022, orele 10.00 în sala de ședințe a Primăriei (piața Independenței, 1) cu ordinea de zi, 

conform anexei. 

2. Direcţia administraţie publică: 

a) să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului 

municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a 

consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, 

rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele 

comisiilor de specialitate. 

b) să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei 

www.balti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei. 

c) să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative 

de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi.  

3. Direcția cultură să asigure sonorizarea şedinţei Consiliului municipiului Bălţi. 

4. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului 

municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc. 

 

 

 

 

 

    Primar interimar al mun. Bălţi                      Ghenadie ȘMULSCHII 
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Anexă 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr.317 din 24.10.2022 

Ordinea de zi a şedinţei a XV extraordinare 

a Consiliului municipal Bălţi  

din 28.10.2022  

 

1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 17/1 din 

10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2022”. 

   Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

2. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în 

bugetul municipal pentru anul 2022. 

   Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

3. Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului 

municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pentru anul 2023”. 

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

4. Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice la proiectul deciziei Consiliului 

municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și 

utilizarea Fondului de rezervă al Primăriei municipiului Bălți”. 

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

5. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP „Centrul Medicilor 

de Familie municipal Bălți”. 

Raportor – Zvariș Elena, șef agjunct al Direcției generale asistență socială, 

sănătate și protecția familiei, șef Secție sănătate. 

Coraportor - Florea Pavel, directorul IMSP „Centrul medicilor de familie mun.  

Bălți”. 

6. Cu privire la organizarea și desfăşurarea recrutării şi examinării medicale a tinerilor 

a.n. 2007 și a celor care anterior nu au fost luați în evidență militară, care locuiesc pe 

teritoriul municipiului Bălţi. 

Raportor – Guțu Ghenadie, șef al Secției evidență militară și serviciul de 

alternativă. 

7. Cu privire la oferirea sălilor sportive și sălilor de clasă din instituțiile de învățământ din 

subordinea Direcției învățămînt, tineret și sport mun. Bălți. 

Raportor – Iurcenco Olga, șef interimar al Direcției învățământ, tineret și sport. 

8. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/56 din 

06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Bibliotecii municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți”. 

Raportor – Smirnov Stela, șef al Direcției cultură. 

9. Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni  pentru susţinerea 

populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025”. 

Raportor – Smirnov Stela, șef al Direcției cultură. 

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul 

municipiului Bălți. 

Raportor – Zincovschi Veaceslav, șef al Direcției gospodărie comunală. 

11. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de 

către SRL «Glorin Inginering». 

Raportor – Zincovschi Veaceslav, șef al Direcției gospodărie comunală. 

12. Cu privire la tăieri de igienă și renovare a vegetației forestiere din afara fondului 

forestier. 

Raportor – Grati Vasile, specialist principal al Direcției gospodărie comunală. 

13. Cu privire la atribuirea denumirilor și stabilirea perimetrelor arterelor  de circulație 

publică din ÎP „Drujba”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 



14. Cu privire la revocarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 14/16 din 27.09.2022 „Cu 

privire la trecerea proprietate publică amplasată pe str. Kiev, 155, cu numărul 

cadastral 0300206.462 din domeniul public proprietate municipală în domeniul privat 

proprietate municipală”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

15. Cu privire la introducerea unor modificări în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 

din 29.07.2022 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor 

juridice de superficie și locațiune, al căror obiecte constituie sectoarele de teren 

proprietate municipală”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

16. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

superficie. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

17. Cu privire la trecerea în proprietate a terenurilor de pe lângă casă. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

18. Cu privire la transmiterea patrimoniului  în administrare ÎM „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” cu drept de gestiune economică. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

19. Cu privire la transmiterea obiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă 

mun. Bălți. Apeductul de la str. Dostoevscki pe str. Independenței, str. Sportivă pînă 

str. Gluhovschi, mun. Băți. I ETAPĂ – tronsonul de la str. Pușkin pînă la str. 

Gluhovschi” patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- Canal- Bălți”” cu drept de 

gestiune economică.  

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

20. Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare ÎM „Regia„Apă- Canal- 

Bălți”” cu drept de gestiune economică 
Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

21. Cu privire la transmiterea ÎM  „Regia„Apă-Canal-Bălți”” obiectelor după reparația 

capitală. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

22. Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/9 din 27.04.2021 

„Cu privire la transmiterea întreprinderii municipale „Termogaz-Bălți” și proprietății 

municipale în proprietatea statului”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

23. Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea 

operativă Liceului teoretic „M. Eminescu”  la bilanţul primăriei mun. Bălţi, cu 

transmiterea ulterioară în administrare operativă a Direcției cultură a primăriei mun. 

Bălți.  

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

24. Cu privire la restituirea bunului proprietate municipală, ce se află în administrare SRL 

„TV Bălți”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

25. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare operativă a 

Instituției Publice Liceul Teoretic „M. Eminescu”. 



Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

26. Cu privire la modificarea anexei deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 4/18 din 

29.03.2022 ”Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încaperilor în incinta 

liceului teoretic ”Mihai Eminescu” din str. Pușkin, 26” 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

27. Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/26 din 

29.07.2022 „Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de 

locațiune a încăperilor în incinta liceului teoretic „G. Coșbuc” din bd. Larisa, 3”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

28. Сu privire la examinarea adresării SRL „Studio-Dans-Maximum”, înregistrate la 

Primăria mun. Bălți cu nr. 03-13/6822 din 10.10.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

29. Сu privire la examinarea cererii AO „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane” nr. 

03-12/4810 din 14.07.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

30. Сu privire la examinarea cererii AO „Asociația Femeilor de Afaceri din municipiului 

Bălți” nr. 03-13/4826 din 15.07.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

31. Сu privire la examinarea adresărilor AO „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” nr. 03-

13/9193 din 24.12.2021, nr. 03-18/4640 din 06.07.2022, nr. 03-13/4781 din 12.07.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

32. Cu privire la examinarea adresării ÎM  „Regia„Apă-Canal-Bălți”” nr. 1704 din 

04.07.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

33. Cu privire examinarea adresărilor ÎM  „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi” nr. 

343 din 11.08.2022 și nr. 344 din 11.08.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

34. Cu privire la examinarea adresării ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălți” nr. 11/703-

03 din 10.08.2022. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

35. Сu privire la examinarea adresării ________________, înregistrate la Primăria mun. 

Bălți cu nr ____________  din _____________. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

36. Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)” 

Raportor – Serdiuc Irina, secretarul Consiliului mun. Bălți. 

37. Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului 

municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a sistemului de parcare din municipiul Bălți”. 

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

 

Răspunsuri pentru aprobare: 

38. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Parlamentului RM nr. DPA-U-

3707/22 din 29.08.2022 în privința petiției _______. 



Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

39. Cu privire la aprobarea răspunsului la scrisoarea Aparatului Președintelui RM nr. 11-

04-2967 din 13.09.2022 în privința adresării __________________. 

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

Coraportor – Vlas Iurie, administratorul ÎM „Asociația pieților mun. Bălți”. 

40. Întrebări și interpelări ale consilierilor. 

 


