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DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

            

 Nr. 359  

din 21.11.2022  

 

 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XVI-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 XVI-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 25 noiembrie 

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 Serdiuc Irina. 

 

 

 

 

 

    

   Primar al mun. Bălţi                                    Nicolai GRIGORIȘIN  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Anexa 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 359 din 21.11.2022  

 

Ordinea de zi a şedinţei a XVI extraordinare 

a Consiliului municipal Bălţi  

din  25.11.2022  

 

 

 

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 deschiderea secției de arte marțiale în cadrul Școlii Sportive Specializate nr. 1 

și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.07.2020 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1 

Raportor – Dmitracov Iurie, șef al Secției tineret și sport, DÎTS. 

4. Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă la proiectul 

deciziei Consiliului municipal Bălți  „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale”. 

Raportor – Morar Tamara, șef interimar al Direcției relații cu publicul. 

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

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

6. Cu privire la completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015 „Cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului Stradal și Planului de adrese al municipiului Bălți”. 

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

și relații funciare. 

7. Cu privire la atribuirea denumirii spațiului verde din str. Alexandr Pușkin. 

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

și relații funciare. 

8. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/10 din 

03.06.2004 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru plata locului de comerț la piețele Î.M. 

„Asociația piețelor”  

Raportor – Vlas Iurii, administrator ÎM „Asociația pieților mun. Bălți”.  

9. Întrebări și interpelări ale consilierilor. 
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