
 

 

Republica Moldova                                               Республика Молдова    

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                          ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

  

 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

               

                                                                 Nr. 24  

din 30.01.2023  

  

Cu privire la prezentarea informaţiei pe anul 2022,  

privitor la rezultatele obţinute în realizarea  

Strategiei de dezvoltare social-economică  

a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025 

          

 

         În conformitate cu art. 29 alin. (1), lit. (o) al Legii RM privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006 și în scopul executării pct. 2.1. a Deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 8/1 

din 30.06.2021 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi 

pentru anii 2021-2025”, -  

1. Şefii direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, în termen de pînă la 24 februarie 2023, să 

prezinte Direcției Generale Financiar-Economice informaţia aferentă rezultatelor obţinute pe 

parcursul anului 2022 în implementarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025, în varianta electronică şi pe suport de hîrtie, conform 

anexei. 

2. Direcţia Generală Financiar - Economică să sintetizeze materialele prezentate şi să întocmească 

informaţia respectivă pentru a fi prezentă Consiliului municipal. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum personal. 

 

 

        

                Primar al mun. Bălţi                                                                        Nicolai GRIGORIȘIN 

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Anexa  

              la dispoziţia primarului 

                        nr. 24 din 30.01.2023   

 

 

RECOMANDĂRI 

cu referire la elaborarea informaţiei pe anul 2022 cu privire la executarea Strategiei de dezvoltare 

social-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025  

 

 

1. Informația aferentă rezultatelor obţinute pe parcursul anului 2022 întru implementarea Strategiei 

se întocmește în format electronic şi pe suport de hîrtie, în volum de 7-10 pagini. 

 

2. Informația respectivă va cuprinde în mod obligatoriu următoarele aspecte conform domeniului 

de competență: 

 caracteristica generală a domeniului de activitate și dinamica principalilor indicatori 

înregistrați pentru anii 2021-2022; 

 executarea în anul 2022 a obiectivelor Strategiei conform Planului de acțiuni; 

 riscurile și impedimentele aferente implementării obiectivelor Strategiei conform 

Planului de acțiuni; 

 măsurile de rigoare care urmează a fi întreprinse întru atingerea obiectivelor prevăzute 

în Planul de acțiuni al Strategiei.  
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