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REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

         PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                        ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 377  

din 08.12.2022  

 

Cu privire la desfășurarea procedurii de consultare publică 

pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți 

“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de 

prestare a serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați 

pe teritoriul municipiului Bălți” 

 

 

 În conformitate cu art. 29, alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 

publică locală, art. 8 din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 982-

XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație, art. 4 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, 

Legea nr. 246 din 22.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea 

Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional, decizia Consiliului municipal Bălți “Cu privire la inițierea procedurii de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

procedura de prestare a serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul 

municipiului Bălți”” nr. 16/11 din 25.11.2022, precum și pentru a primi recomandări din partea experților, 

în scopul asigurării informării multilaterale a populației despre procesul decizional, - 

 

1. Se pune în sarcina dlui Veaceslav Zincovschi, șef al Direcției Gospodărie Comunală, să asigure 

desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional asupra 

proiectului deciziei “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prestare a 

serviciilor de transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălți”,  

în perioada 052.12.2022 – 28.12.2022, prin metoda solicitării opiniei experților . 

 

2. Se desemnează Ala Circov, specialist principal al Secției de control a calității și volumului de 

servicii publice prestate a Direcției gospodărie comunală, ca persoană responsabilă de desfășurarea 

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

Regulamentului sus menționat.  

 

3. Se aprobă lista experților cu care vor fi desfășurate consultările publice pe marginea proiectului de 

decizie sus menționat, conform anexei la prezenta dispoziție. 

 

4. Se pune în sarcina persoanei responsabile de desfășurarea procedurii de consultare publică pe 

marginea proiectului: 

 

până la 02.12.2022 inclusiv: 
 

- să plaseze anunțul despre inițierea elaborării proiectului Regulamentului pe pagina oficială a 

primăriei (www.balti.md); 

http://www.balti.md/
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- să informeze experții conform pct. 3 al prezentei dispoziții, despre inițierea elaborării proiectului 

Regulamentului; 

 

 

până la 28.12.2022 inclusiv: 

 

- să elaboreze textul inițial al proiectului Regulamentului; 

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

consultărilor publice pe marginea proiectului Regulamentului și textul inițial al proiectului 

Regulamentului sus menționat; 

- să transmită experților, conform pct. 3 din prezenta dispoziție, proiectul Regulamentului în format 

electronic, elaborat de inițiator. 

 

până la 30.01.2023 inclusiv: 

 

- să organizeze și să desfășoare procedura de consultare publică cu societatea civilă prin metoda 

solicitării opiniei experților; 

- să analizeze și să sistematizeze sugestiile și recomandările parvenite pe marginea proiectului 

Regulamentului, ținând cont de sinteza recomandărilor și sugestiilor; 

- să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie; 

- să facă publice rezultatele consultărilor (sinteza sugestiilor și recomandărilor parvenite), prin 

amplasarea pe pagina oficială a primăriei mun. Bălți (www.balti.md); 

- să coordoneze varianta finală a proiectului Regulamentului, luând în considerare sugestiilor și 

recomandărilor acceptate și să prezinte secretarului Consiliului municipiului Bălți pentru 

examinarea ulterioară a Regulamentului în cadrul ședinței Consiliului municipiului Bălți. 

 

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

municipal Bălți, dnei Irina Serdiuc. 

 

    

 
 

 

 

 

         Primar al mun. Bălți                                                                                       Nicolai GRIGORIȘIN  
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Anexă 

la dispoziția primarului 

nr. 377  din 08.12.2022  

 

 

Lista experților, 

cu care vor fi desfășurate consultările publice pe marginea proiectului de decizie 

“Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prestare a serviciilor de 

transportare a cadavrelor cetățenilor decedați pe teritoriul municipiului Bălți” 

 

 

Nr. 

d/o 

Persoanele interesate Nume, prenume 

1. Primarul mun. Bălți Nicolai Grigorișin 

2. Viceprimarul mun. Bălți Ghenadie Șmulischii 

3. Secretarul Consiliului mun. Bălți Irina Serdiuc 

4. Comisia consultativă de specialitate pentru activități 

economico-financiare 

Cristina  

Craevscaia-Derenova  

5. Comisia consultativă de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului 

Nicolai Cornieț 

6. Comisia consultativă de specialitate pentru drept și disciplină Elena Grițco 

7. Șef Direcția juridică Vitalie Balan 

8. Șef Direcția generală financiar-economică Vera Rusu 

9. Șef Direcția gospodărie comunală Veaceslav Zincovschi 

10. Șef interemar Direcția generală arhitectură, urbanism și relații 

funciare 

Ivan Macovschi 

11. Inspectoratul de Poliție Bălți Ion Volontir 

12. ÎM “DRCD Bălți” Serghei Juraveț 

13. Centrul de Sănătate Publică Veaceslav Chișlari 

14. IMSP Spitalul Clinic Bălți Gheorghe Brânza 
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