
 

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

 
 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 356  

din 21.11.2022  

 

Cu privire la completarea dispoziției primarului 

 nr. 151 din 24.05.2022 „Cu privire la aprobarea  

componenţei comisiilor permanente privind administrarea  

proprietăţii municipiului, din domeniul public şi privat” 

 

În conformitate cu art. 29 şi art. 32 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006, Legea RM cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 

523-XIV din 16.07.1999, Legea privind comerțul interior nr. 231 din 23.09.2010, Codul Civil al 

RM nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codul funciar al RM nr. 828-XII din 25.12.1991, conducîndu-

se de Hotărîrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02.2009 «Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere», decizia Consiliului municipal Bălţi nr.17/3 din 

10.12.2021 «Cu privire la aprobarea Regulamentului de comerț local», cu modificări și 

completări ulterioare, -  

 

1. Se completează  punctul 1 la dispoziția primarului nr. 151 din 24.05.2022 „Cu privire la 

aprobarea componenței comisiilor Permanente privind administrarea proprietății municipiului, 

din domeniul public și privat”, după cum urmează: 

 

1.7.  Comisia de licitaţie pentru comercializarea dreptului de a încheia contractele de    amplasare 

a unităților de comerț  prin amplasamente: 

 

Preşedintele comisiei: 

- primarul municipiului Bălţi; 

Vicepreşedintele comisiei: 

-  viceprimarul municipiului Bălţi, responsabil de administrarea proprietății municipale, relații 

funciare, arhitectură și construcții, gospodărie comunală; 

Secretarul comisiei: 

Organizatorul desfăşurării licitaţiei; 

Membrii comisiei: 

- preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea    

bunurilor şi protecţia mediului; 

– şeful Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei; 

– şeful Direcției proprietății municipale și relații funciare din cadrul Direcției generale 

arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei; 

 – şeful  Direcției generale financiar-economice a primăriei; 

- șeful Direcției comerț din cadrul Direcției generale financiar-economice a primăriei; 

 – şeful Direcţiei evidenţă contabilă a primăriei; 

 – şeful Direcţiei juridice a primăriei. 

   

 



2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum. 

 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

Primarul mun. Bălți                                                                                           Nicolai GRIGORIȘIN 
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