
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
            PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                                 ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 33 

din 07.02.2023  
 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a I-a  

extraordinară a Consiliului municipal Bălţi. 

 

În conformitate cu art. 16, alin. (2), (3), (5)  din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, -  

   

1. Se convoacă şedinţa a I-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 10 februarie 2023, 

orele 10.00 în sala de ședințe a Primăriei (piața Independenței, 1) cu ordinea de zi conform 

anexei.  

 

2. Direcţia administraţie publică: 

a) să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal 

Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu 

proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate 

ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate. 

b) să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei 

Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei 

www.balti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei. 

c) să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative 

de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi. 

 

3. Direcția cultură să asigure sonorizarea şedinţei Consiliului municipiului Bălţi. 

 

4. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului 

municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc. 

 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                Nicolai GRIGORIȘIN  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.balti.md/


Anexă 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 33 din 07.02.2023  

Ordinea de zi şedinţei I extraordinare 

a Consiliului municipal Bălţi  

din 10.02.2023  

 

1. Declarații politice. 

2. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția Reparații și 

Construcții Drumuri Bălți” a bunurilor și serviciilor necesare întreprinderii pentru 

îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023. 

Raportor – Juraveț Serghei, administrator al ÎM „Direcție de reparații și 

construcții drumuri Bălți”. 

3. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. ” Direcția de Troleibuze  

din mun.Bălți ” a bunurilor , serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru 

îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru a. 2023. 

  Raportor – Maximciuc Elena, administrator al ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți”. 

4. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Gospodăria Locativ-

Comunală Bălți” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru 

îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru  a. 2023. 

Raportor – Chiaburu Tatiana, administrator al ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală 

Bălți”. 

5. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Amenajarea teritoriului 

și Spații verzi Bălţi” a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare întreprinderii pentru 

îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru  a. 2023.  

 Raportor – Novicova Svetlana, administrator al ÎM „Amenajarea teritoriului și 

Spații verzi Bălţi”. 

6. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Direcția de Construcții 

Capitale Comanditar Unic mun.Bălți” a   serviciilor de deservire tehnică a iluminării 

publice pentru a. 2023. 

Raportor – Bragari Larisa, administrator al ÎM „Direcția de construcții capitale 

comanditar unic mun. Bălți”. 

7. Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfăşurării consultării 

publice în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al 

teritoriului din str. Mihail Lesecico”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

8. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 1/23 

din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului stradal și Planului de adrese 

al municipiului Bălți”. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

9. Cu privire la constituirea grupului de expertiză pentru realizare a raportului de 

expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri 

imobile, destinate domeniului educației. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

10. Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/14 din 

26.08.2022 ”Cu privire la  examinarea adresării Ministerului Justiției al RM nr. 

01.3/7310 din 16.08.2022”. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 



11. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/53 din 19.10.2021 „Cu 

privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al Î.M.  

„Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți””.  

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

12. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/12 din 04.06.2021 „Cu 

privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de Administrație al ÎM  

„Apovizionare””.  

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

13. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/17 din 29.04.2022 „Cu 

privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al ÎM  

„Direcția de Troleibuze din Bălți””.  

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

14. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei municipale pentru analiza 

cazurilor de mortalitate infantilă și mortalitate a copiilor cu vîrsta pînă la 5 ani. 

Raportor – Munteanu Veronica, șef Direcția generală asistență socială, sănătate și 

protecția familiei. 

15. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei municipale pentru analiza 

cazurilor de mortalitate maternă. 

Raportor – Munteanu Veronica, șef Direcția generală asistență socială, sănătate și 

protecția familiei. 

 

Răspunsuri pentru aprobare: 

16. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea ____________, înregistrată în 

primăria mun. Bălți sub nr. __________  din 01.12.2022.                  

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

17. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea SRL „Azenta-Grup”, înregistrată în 

primăria mun. Bălți sub nr. 03-11/7801 din 21.12.2022.                  

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

18. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea SRL „Globus-Transauto”, 

înregistrată în primăria mun. Bălți sub nr. 03-11/7802  din 21.12.2022.                  

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

 

Proiecte de decizii: 

19. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Municipal Bălţi nr.18/1 

din 14.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2023”. 

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

20. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de Rezervă aprobat în 

bugetul municipal pentru anul 2023 

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

21. Cu privire la angajarea împrumutului pentru acoperirea decalajului temporar de casă 

a bugetului municipal pentru anul 2023. 

Raportor – Rusu Vera, șef al Direcției generale financiar-economice. 

22. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/37 din 28.10.2022 „Cu 

privire inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal 

Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

sistemului de parcare din municipiul Bălți””. 

 Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism  și relații funciare. 

23. Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării 

publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

pentru terenul din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H. 



Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

24. Cu privire la inițierea elaborării Planului Urbanistic Zonal și desfășurarea consultării 

publice în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al 

teritiriului mun. Bălți cuprins între str. Nicolae Iorga, str. Doctor Eugen Iuhtimovschi 

și terenurile din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 1/H, Nicolae Iorga, 9. 

Raportor – Macovschi Ivan, șef interimar al Direcției generală arhitectură, 

urbanism și relații funciare. 

25. Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului municipal nr. 5/9 din 27.04.2021 

„Cu privire la transmiterea ÎM “Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în 

proprietatea statului”.  

 Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

26. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale din proprietatea publică 

municipiului Bălți în proprietatea Universitatății de Stat num. Alecu Russo. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

27. Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 19/20 din 22.12.2022 ”Cu 

privire la amplasarea secției de arte marțiale a Școlii Sportive Specializate nr. 1 în sala 

sportivă a Palatului municipal de Cultură pe str. Feodor Dostoievski, 3” 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

28. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de locațiune și 

modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/32 din 06.04.2021 „Cu privire la 

prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor”. 

 Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

29. Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 12/13 din 29.07.2022 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie 

și locațiune, al căror jbiecte constituie sectoarele de teren proprietate municipală”. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

30. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin încheierea contractelor de superficie. 

  Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

31. Сu privire la oferirea superficiarilor acordului pentru lucrările de construcție 

planificate. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

32. Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 15/31 din 28.10.2022 „Cu 

privire la examinarea adresărilor AO „Unitatea pentru Echitate și Sănătate” nr. 03-

13/9193 din 24.12.2021, nr. 03-18/4640 din 06.07.2022, nr. 03-13/4781 din 12.07.2022”. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

33. Cu privire la completarea anexei nr.1 la decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 2/18 din 

27.03.2009 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a municipiului Bălți, 

lucrărilor și serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-

privat” cu modificările şi completările ulterioare. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

34. Cu privire la examinarea adresării AO „Asociația Femeilor de Afaceri” nr. 18 din 

28.06.2022. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

35. Cu privire la examinarea cererii prealabile ____________ din 23.12.2022, înregistrată 

în primăria cu nr.___________ din 23.12.2022. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

36. Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier. 

 Raportor – Grati Vasile, specialist principal al Direcției gospodărie comunală. 

37. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 19/31 din 

22.12.2022 ” Cu privire la fuziunea prin absorbție a Instituției  Publice Centrul 



Ergosocial pentru persoane cu  probleme de sănătate mentală “Socium” în  Instituția 

publică Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun.Bălți”. 

Raportor – Munteanu Veronica, șef al Direcției generale asisitență socială, sănătate 

și protecția familiei. 

38. Cu privire la aprobarea Actului adițional la Acordul de colaborare între Unitatea 

administrativ-teritorială municipiu Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălți, și  

Asociația Obștească de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu 

Dificiențe de Auz și Văz „AudiViz”, cu privire la implimentarea proiectului «Program 

de sprijin familial „De la egal la egal”. 

Raportor – Munteanu Veronica, șef al Direcției generale asisitență socială, sănătate 

și protecția familiei. 

39. Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei 

Raisa Ceremuș (post-mortem). 

 Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

40. Cu privire la inițierea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Bălți” dlui  Leonid Șpac”. 

Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

41. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei municipale Bălți pentru recensământul 

populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024. 

Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

42. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu 

privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 

municipal Bălţi”, cu modificările și completările ulterioare. 

Raportor – Gramma Serghei, consilierul mun. Bălți. 

43. Сu privire la inițierea misiunilor de audit intern. 

Raportor – Savciuc Olga, șef Serviciului audit intern. 

 

Răspunsuri pentru aprobare: 

 

44. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Ministerului Sănătății, înregistrată 

în primăria mun. Bălți sub nr. 03-15/111  din 16.01.2023 
Raportor – Josan Inna, șef al Direcției resurse umane.  

45. Cu privire la aprobarea răspunsului la prescripție Inspecției Financiară nr. 25-08-

10/2664 din 29.12.2022, înregistrată în primăria mun. Bălți sub nr. 03-11/7872 от 

30.12.2022. 

Raportor – Foca Iurie, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare. 

46. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea _____________, înregistrată în 

primăria mun. Bălți sub nr. ___________  din 13.12.2022. 
Raportor – Munteanu Veronica, șef Direcția generală asistență socială, sănătate și 

protecția familiei. 

47. Cu privire la implementarea Memorandumului de înțelegere între unitatea 

administrativ-teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, și 

Proiectul UE/GIZ „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în 

Republica Moldova” (decizia CMB nr.4/7 din 29.03.2022) 

Raportor – Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți. 

 

48. Întrebări și interpelări ale consilierilor. 
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