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DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

                                                                            Nr. 344 

                                                        din 10.11.2022 

 

 

Privind desfășurarea procedurii de consultare publică 

pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și  

funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți”  

 

 

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

din 28.12.2006, Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000, art.4 din Legea 

privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Legea privind transparenţa 

în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016, decizia 

Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la iniţierea procedurii de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți” nr.15/37 din 28.10.2022, precum pentru 

a primi recomandări din partea părților interesate și în scopul asigurării informării multilaterale a 

populaţiei despre procesul decizional,- 

 

1. Se pune în sarcina dlui Ivan Macovschi, șef interimar al Direcţiei Generale Arhitectură, 

Urbanism și Relații Funciare și a dlui Veaceslav Zincovschi, șef al Direcției Gospodăriei 

Comunale, să asigure desfăşurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional asupra proiectului deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți”, în perioada 

10.11.2022 - 15.12.2022, prin modalitatea audierilor publice. 

 

2. Se desemnează Aliona Moraru, specialist principal al Direcției Proprietate Municipală și 

Relații Funciare din cadrul Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare și 

Ala Circov, specialist principal al Secției control a calității și volumului serviciilor publice 

prestate a Direcției Gospodăriei Comunale, ca persoane responsabile de desfăşurarea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, asupra 

proiectului sus menționat. 

 

3. Se aprobă lista persoanelor interesate cu care vor fi desfăşurate consultările publice pe 

marginea proiectului de decizie mai sus menționat, conform anexei la dispoziție.  

 

4. Se pune în sarcina persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de consultare, pe 

marginea deciziei proiectului menționat: 

 

Până la 10.11.2022, inclusiv, 

- să plaseze anunţul despre iniţierea elaborării proiectului deciziei pe pagina oficială a primăriei 

(www.balti.md); 



- să informeze experții, conform p. 3 al prezentei dispoziţiei, despre iniţierea elaborării 

proiectului deciziei. 

Până la 21.11.2022, inclusiv, 

- să elaboreze textul iniţial al proiectului de decizie; 

- să plaseze pe pagina oficială a primăriei mun. Bălți (www.balti.md) anunţul de organizare a 

consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie și textul iniţial al proiectului 

regulamentului sus menționat; 

- să transmită persoanelor interesate, conform p. 3 al prezentei dispoziţii, proiectul 

regulamentului menționat în format electronic, elaborat de inițiator. 

Până la 15.12.2022, inclusiv, 

- să organizeze şi să desfăşoare pe marginea proiectului de decizie, în conformitate cu 

prevederile stabilite de legislaţia în vigoare, procedura de consultare publică cu societatea civilă, 

prin modalitatea audierilor publice, ca experții și alți reprezentanți ai societății civile să-și 

formuleze propunerile și obiecțiile pe marginea Regulamentului în formă scrisă cu transmiterea 

ulterioară în adresa primăriei; 

- să analizeze și să sistematizeze recomandările și obiecțiile parvenite pe marginea proiectului de 

decizie, să consulte experții asupra acceptării sau respingerii acestora, și, după caz, să modifice 

proiectul regulamentului, având în vedere recomandările acceptate, să întocmească sinteza 

recomandărilor și obiecțiilor parvenite; 

- să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului  de decizie; 

- să facă publice rezultatele consultării (sinteza recomăndărilor și obiecțiilor parvenite, proiectul 

de decizie modificat, luând în considerare recomănderile și obiecțiile acceptate) prin informarea 

generală a publicului larg pe pagina oficială a primăriei mun. Bălți (www.balti.md) şi informarea 

direcţionată a persoanelor interesate, menţionate în p.3 din prezenta dispoziţie; 

- să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luând în considerare recomandările 

acceptate şi să îl prezinte secretarului Consiliului municipal Bălţi, pentru examinarea ulterioară a 

acestuia în cadrul şedinţei Consiliului municipal Bălţi. 

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului  al Consiliului 

municipal Bălţi, dnei Irina Serdiuc. 

 

 

 

 

 

Primar  al mun. Bălţi                                                                       Nicolai GRIGORIȘIN 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



 

Anexă  

la dispoziţia primarului 

                                                                                                                       nr. 344 din 10.11.2022  

 

 

Lista persoanelor interesate 

 care vor fi consultați asupra proiectului deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Bălți” 

 

 

Nr 

d/o 

Persoane interesate Nume, prenume  

1.  Consilierii  Consiliului municipal Bălți În număr total 

2.  Viceprimar al mun. Bălți Ghenadie Șmulschii 

3.  Secretar al Consiliului mun. Bălți Irina Serdiuc 

4.  Șef al Direcţiei Juridica Vitalii Balan 

5.  Șefa Direcției Generale Financiar 

Economică 

 Vera Rusu 

6.  Șef al Direcţiei Gospodărie Comunală Veaceslav Zincovschi  

7.  Șef interimar al Direcției Generale 

Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare 

Ivan Macovschi  

8.  Inspectoratul de Poliţie al mun. Bălți Ion Volonrtir  

9.  Direcția Patrulare Nord Igor Vrînceanu 

10.  Secția Serviciul de Presă  Irina Smirnov 

11.  ÎM „Direcția Reparații și Construcții 

Drumuri Bălți” 

Serghei Juraveț 

12.  ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți” Tatiana Chiaburu 

13.  Agenții economici care se ocupă de 

evacuarea unităților de transport  

În număr total 

14.  Asociațiile de coproprietari în condominiu 

din mun. Bălți 

În număr total 

15.  Centrul Naţional Anticorupţie Iulian Rusu 
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