
 

    REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                             ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 3  

din 04.01.2023  

 

 

Cu privire la executarea lucrărilor 

de conectare la sistemul de canalizare menajer-fecaloidă 

pe strada F. Dostoievski 

 

 În conformitate cu art. 29 alin. 1) litera i) al Legii Republicii Moldova privind 

administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 5 din Legea drumurilor Nr.509-XIII 

din 22.06.1995, art. 16 din Legea privind siguranța traficului rutier nr.131 din 06.07.2007, 

conform adresării nr. 03-19/14 din 04.01.2023 de la Direcția regională căutare salvare nr. 2 cu 

solicitarea de a închide circulația rutieră pe str. F. Dostoievski de la intersecția cu str. M. 

Sadoveanu până la str. Păcii pentru executarea lucrărilor de conectare la sistemul de canalizare 

menajer-fecaloidă, -  

 

1. De a începe lucrările de conectare la sistemul de canalizare menajer-fecaloidă pe 

strada F. Dostoievski în adiacentul «Dispeceratului pentru Situații de Urgență NORD» începând 

cu 00:00 din 05.01.2023. 

2. De a închide traficul pe str. F. Dostoievski de la intersecția cu str. M. Sadoveanu 

până la str. Păcii pentru toate tipurile de autovehicule, începând cu orele 00:00 din 05.01.2023 

până la  orele 00:00 din 07.01.2023. 

3. Direcția regională căutare salvare nr. 2 (dl Gh. Bivol): 

- să elaboreze și să coordoneze cu Inspectoratul de Poliție Bălți schema de închidere a circulației 

rutiere pe tronsonul indicat și amplasarea indicatoarelor rutiere; 

- să instaleze indicatoare rutiere, panouri informative și elemente de împrejmuire, în conformitate 

cu legislația în vigoare și cu schema coordonată pentru asigurarea siguranței rutiere în zona 

lucrărilor de reparații. 

4. Inspectoratul de Poliție Bălți și Direcția de Patrulare  NORD INSP: 

- să asigure controlul asupra respectării regulilor de circulație a vehiculelor în conformitate cu 

legislația în vigoare și restricțiilor introduse prin prezenta dispoziție în conformitate cu schema 

coordonată. 

5. Secția serviciul-presă: 

- să asigure informarea populației cu privire la restricțiile impuse prin prezenta dispoziție prin 

postarea informațiilor relevante pe site-ul primăriei mun. Bălți și furnizarea acesteia prin 

intermediul mass-media care activează pe teritoriul municipiului Bălți. 

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum. 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                            Nicolai GRIGORIȘIN  
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