
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/37 

din 10.02.2023 

 

 

Cu privire la aprobarea componenței Comisiei 

municipale Bălți pentru recensământul populaţiei 

şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024 

 

În conformitate cu alin. (3) art. 14 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, Hotărârea Guvernului nr. 951 din 28.12.2022 cu privire la organizarea 

şi efectuarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024, în 

legătură cu scrisoarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 20-78-1044 din 01.02.2023, în  

vederea asigurării organizării si desfăsurării recensământului populației și locuințelor pe teritoriul 

municipiului Balți în anul 2024, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă Comisia municipală Bălți pentru recensământul populației și locuințelor din 

Republica Moldova în anul 2024 cu următoarea componență: 

 

Președinte: 

GRIGORIȘIN Nicolai  Primarul municipiului Bălți 

Vicepreședinți: 

COVALIUC Elena șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de 

Stat  a RM 

MIHALCIUC Liliana șef Direcție statistică Bălți  

Secretar:  

SERDIUC Irina  secretarul Consiliului municipal Bălți 

Membri: 
DOVGANI Ludmila șef Direcție administrație publică   

MUNTEANU Veronica șef Direcție generală asistență socială, sănătate și 

protecția familiei 

CHIȘLARI Veaceslav director Centrului de sănătate publică Bălți  

VOLONTIR Ion șef al Inspectoratului de poliție municipiului Bălți, 

comisar-șef  

SMIRNOVA Irina șef  Secției-serviciul de presă 

BUZURNÎI Serghei primarul satului Sadovoe 

MAGNET Simion primarul satului Elizaveta 

MACOVSCHI Ivan șef interimar Direcție generală arhitectură, urbanism și 

relații funciare 

ZINCOVSCHI Veaceslav șef  Direcție gospodărie comunală 



2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei municipale Bălți pentru 

recensământul populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova în anul 2024 din funcţiile 

deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în 

funcţiile respective sau, în caz că funcţia este vacantă, de către persoanele care exercită 

temporar respectivele funcţii, fără a fi aprobată o altă decizie a Consiliului municipal Bălți. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIABURU Tatiana administrator ÎM «Gospodăria Locativ-comunală» 

MASLEANCHINA Alla șef al Serviciului eliberare a actelor de identitate, IP 

Agenția Servicii Publice  
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