
Republica Moldova                                            Республика Молдова         

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                      ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

__________________________________________________________________________________________________________   
DISPOZIŢIA PRIMARULUI        

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 
Nr. 19  

din 20.01.2023  
 

 

Cu privire la aprobarea componenței comisiei pentru problemele  

persoanelor supuse represiunilor politice în redacția nouă 

 

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

XVI din 28.12.2006, art.12¹ din Legea RM nr.1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice, Hotărârea Guvernului RM nr.338 din 26.05.1995 cu privire la 

restituirea averii, recuperarea valorii ei și achitarea compensațiilor persoanelor supuse 

represiunilor, -  

 

1. Se  aprobă componența comisiei pentru problemele persoanelor supuse represiunilor politice 

în redacția nouă, după cum urmează: 

1.1. Nicolai Grigorișin, primar al mun. Bălţi, președintele comisiei;  

1.2. Irina Serdiuc, secretar al Consiliului municipal  Bălţi, vicepreședintele comisiei; 

1.3. Olga Paterău, specialist principal al Direcției managementul resurselor umane și relații 

cu publicul din cadrul Direcției generale asistența socială, sănătate și protecția 

familiei, secretarul comisiei pentru problemele persoanelor supuse represiunilor 

politice. 

1.4. Iraida Burlacu, șef al Direcției dării de seamă și analiza sistemului bugetar din cadrul 

Direcției generale financiar - economice, membrul comisiei;  

1.5. Angelica Borodina, șef al Direcție arhivă, membrul comisiei;  

1.6. Iurie Foca - șef al Direcție proprietatea municipală și relații funciare din cadrul 

Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, membrul comisiei;  

1.7. Oleg Leahu, șef-adjunct al Direcției juridice, membrul comisiei. 

 

2. Se stabileşte: 

2.1. şedinţele comisiei se desfăşoară după necesitate;  

2.2. în cazul lipsei membrului comisiei din motive întemeiate, atribuţiile acestuia în 

componenţa comisiei se execută automat de către persoana, desemnată oficial ca 

interimar;  

2.3. în caz de necesitate, la şedinţele comisiei pot participa şi alte persoane în calitate de 

invitaţi cu drept de vot consultativ.  

 

3. Se abrogă dispoziția primarului nr.409 din 22.11.2018 „cu privire la crearea comisiei pentru 

problemele persoanelor supuse represiunilor politice în redacția nouă”. 

 

4. Controlul  asupra executării  prezentei dispoziții  se  pune  în  sarcină  secretarului 

Consiliului mun. Bălţi,  dna Irina Serdiuc. 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălți                                                                             Nicolai GRIGORIȘIN  
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