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DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

Nr. 16  

din 18.01.2023  

 

 

Cu privire la modificarea dispoziției primarului mun. Bălți 

nr. 39 din 22.02.2022 „Cu privire la inițierea și desfășurarea  

procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra  

proiectului dispoziției primarului „ Cu privire la aprobarea  

„Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter  

personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaționale gestionate de către Primăria mun. Bălți” 

 

 În conformitate cu art.29 din Legea RM privind administrația publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, Legea RM privind transparența în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 

Hotărârea Guvernului RM cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional nr.967 din 09.08.2016, ținând cont de necesitatea asigurării unor măsuri 

organizatorice și tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva 

distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, 

măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de 

prelucrare şi caracterul datelor prelucrate precum și stabilirea unor împuterniciri adăugătoare în 

scopul asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal și desemnarea persoanei 

responsabile de protecția datelor - 

 

1. Se modifică dispoziția primarului mun. Bălți nr. 39 din 22.02.2022 „Cu privire la inițierea și 

desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului 

dispoziției primarului „Cu privire la aprobarea „Politicii de securitate privind protecția 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale 

gestionate de către Primăria mun. Bălți” după cum urmează: 

1.1.în p.4.1. data „18.06.2022” se substituie cu data „24.02.2023”; 

1.2.în p.4.2. data „20.06.2022 – 08.07.2022” se substituie cu data „06.03.2023 – 20.03.2023”, 

sintagma „până la 18.06.2022 inclusiv” se substituie cu sintagma „până la 24.02.2023 

inclusiv” și sintagma „până la 08.07.2022 inclusiv” se substituie cu sintagma „până la 

20.03.2023 inclusiv” 

2. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal 

Bălți, dnei Serdiuc Irina. 

 

 

Primar al mun. Bălți                       Nicolai GRIGORIȘIN  
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