
 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 327 

din 28.10.2022 

            

 Cu privire la începerea perioadei  de 

 încălzire  2022 - 2023  pentru  consumatorii 

 mun. Bălţi, inclusiv s.Elizaveta şi s.Sadovoe. 

 

În conformitate cu art. 29 al Legii Republicii Moldova ”Privind administraţia publică locală” 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, luând în considerație p. 1.1.1. al dispoziției Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr. 44 din 25.10.2022, în scopul menținerii în spațiile fondului 

locativ, în încăperile obiectelor din sfera învățământului și a instituţiilor medico-sanitare publice din  

municipiu, a valorii temperaturii aerului în limitele normelor sanitare,- 

1. Se începe perioada de încălzire pentru anii 2022-2023 pe teritoriul mun.Bălţi, inclusiv                 

s. Elizaveta şi s. Sadovoe din 28.10.2022, în două etape. 

2. ”Cet-Nord”  S. A. (dl  M. Brînza), administratorii  întreprinderilor, organizaţiilor şi 

instituţiilor ce au în gestiune cazangerii: 

- să efectueze, în primul rând, racordarea echipamentelor de alimentare cu căldură a obiectelor 

din sfera învățământului și din instituţiile medico-sanitare publice; 

- să efectueze racordarea echipamentelor de alimentare cu căldură a fondului locativ,                     

în conformitate cu cerințele incluse în p.15 al Regulamentului privind furnizarea energiei termice, 

aprobat prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 23 din 26.01.2017, 

luând în considerare înregistrarea timp de trei zile consecutiv, între orele 1800 - 600, a valorilor medii 

zilnice ale temperaturii aerului de +10º C și mai mici. 

3. ”Cet-Nord”  S. A. (dl  M. Brînza),  să  efectueze racordarea echipamentelor de alimentare 

cu căldură a obiectelor consumatorilor în baza cererilor depuse de către gestionarii fondului locativ, 

organizaţii şi instituţii, cu respectarea graficelor elaborate pentru cuplarea la sistemul centralizat                  

de alimentare cu căldură, în scopul asigurării efecienţei tehnologice la ciclul de alimentare și 

distribuție a agentului termic şi reglarea regimului temperaturii şi a condițiilor hidraulice la 

sistemele de alimentare cu căldură. 

4. Gestionarii fondului locativ, indiferent de forma și tipul de proprietate, asistați de către 

furnizorii energiei termice, odată cu primirea agentului termic, să efectueze lucrările de reglare                 



a sistemelor interne de încălzire centralizată în scopul distribuirii uniforme a agentului termic prin 

apartamente.  

5. Administratorii clădirilor publice și a unităților comerciale vor asigura funcționarea 

instalațiilor de încălzire în regim minim cu asigurarea temperaturii aerului nu mai mare de 19o C              

și în afara orelor de lucru nu mai mare de 15o C. 

6. În scopul monitorizării procesului de alimentare cu energie termică a consumatorilor                 

mun. Bălți, furnizorul de căldură ”Cet-Nord”  S. A. (dl  M. Brînza), gestionarii fondului locativ, 

indiferent de forma și tipul de proprietate, să prezinte  în mod obligatoriu, zilnic la ora 730                   

către serviciul dispecerat central al primăriei (tel. 0231 2-02-55,   0231 5-46-47), informaţia ce ţine 

de parametrii agentului termic furnizat și obiectele conectate la sistemul de alimentare cu energie 

termică. 

7. Administratorii ”Cet-Nord” S. A. (dl  M. Brînza),  Î.M. ”GLC Bălţi” (dna T. Сhiaburu), 

gestionarii fondului locativ, indiferent de forma și tipul de proprietate, vor desemna, în termen până 

la 5 noiembrie anul curent, reprezentanții din cadrul personalului tehnic-ingineresc, pentru a-i 

include în componența grupului de lucru, care va examina reclamațiile consumatorilor municipiului, 

vizând calitatea proastă a serviciului comunal și anume: încălzirea caselor individuale, 

apartamentelor, încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor de uz comun din blocurile locative                 

şi cămine, adresate conducerii primăriei mun. Bălți. Lista respectivă să fie transmisă către comisia 

pentru pregătirea şi funcţionarea gospodăriei comunale în perioada de toamnă-iarnă anii 2022-2023 

(bir. nr. 450, 447 al DGC și la adresa de e-mail dgc.primaria.balti.@mail.ru). 

8. Secția-serviciul de presă să asigure:  

- informarea populației cu privire la prezenta dispoziție prin postarea informațiilor relevante 

pe site-ul primăriei mun. Bălți;  

- furnizarea informațiilor relevante ce țin de prezenta dispoziție prin intermediul mass-media, 

care activează pe teritoriul municipiului Bălți.  

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

 

 

Primar interimar al municipiului Bălţi                                   Ghenadie Șmulschii 
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