
Republica Moldova                                               Республика Молдова    

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                          ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 
               

                                                                     Nr.390  
                                                              din 19.12.2022  
 

      Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția 

primarului nr.331 din 02.11.2022 „Cu privire la desfăşurarea 

consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie a 

Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi” 

 

În conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 

13.11.2008, art.3, 8, alin.2, lit.(z¹), art.14 din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, Legea RM nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale, 

Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003 cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea privind accesul la informaţii nr.982-XIV din 11.05.2000, Hotărârea Guvernului nr.967 din 

09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional”, Deciziei Consiliului mun.Bălți nr.16/17 din 25.11.2022 „Cu privire la modificarea deciziei 

Consiliului mun.Bălți nr.15/4 din 28.10.2022 „Cu privire la inițierea procedurii de consultări publice 

la proiectul de deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi”, precum şi în scopul 

asigurării informării multilaterale a populaţiei despre procesul de aprobare a deciziilor Consiliului 

municipal Bălţi: 

 

1. Dispoziția primarului nr.331 din 02.11.2022 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor 

publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă al Primăriei municipiului Bălţi” 

se modifică după cum urmează: 

1.1.  În p.1 sintagma „în perioada de la 22.11.2022 până la 06.12.2022” se substituie cu 

sintagma „în perioada de la 02.02.2023 până la 28.02.2023”; 

1.2.  În p.4 sintagma „până la 18.11.2022” se substituie cu sintagma „până la 02.02.2023” și 

sintagma „până la 06.12.2022” se substituie cu sintagma „până la 28.02.2023”. 

 

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului mun.Bălţi, dl 

Ghenadie ŞMULSCHII şi a secretarului Consiliului Municipal Bălţi, dna Irina SERDIUC. 

 

 

          

 

       Primar al mun.Bălţi                                                                                      Nicolai GRIGORIȘIN 
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