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

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 88 

din 20.03.2023  
 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a II-a  

ordinară a Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

 

În conformitate cu art. 16, alin. (1), (3), (5)  din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, -  

   

1. Se convoacă şedinţa a II-a ordinară a Consiliului municipal Bălţi la 28 martie 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. 

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 Serdiuc I. 

 

 

 

 

 

    Primar al mun. Bălţi                              Nicolai GRIGORIȘIN  

 

      

http://www.balti.md/


Anexă 

la dispoziția primarului  

nr. 88  din 20.03.2023  

Ordinea de zi a şedinţei a II ordinare 

a Consiliului municipal Bălţi  

din 28.03.2023  

 

 

1. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale a RM „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul municipal Bălți. 

Raportor – Serdiuc Irina, secretarul Consiliului municipal Bălți. 

2. 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. 

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și utilizarea fondului de 

rezervă al Primăriei municipiului Bălți. 

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

4. 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. 

5. Cu privire la prelungirea perioadei de valabilitate a actului de atribuire a serviciilor de 

interes economic general Î. M. ”Gospodăria Locativ Comunală Bălți” și aprobarea în 

redacție nouă a anexei nr. 1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/10 din 26.04.2019 ” 

Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general Î. M. ”Gospodăria 

Locativ Comunală Bălți”. 

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

6. Cu privire la stingerea prin anulare a obligațiilor fiscale restante ale contribuabililor 

persoane fizice, care conform situației din 31.12.2022 în sistemul informațional „Cadastrul 

fiscal 2.0”, la codurile de clasificare economică 113240 și 113171, au înregistrat restanțe la 

bugetul local în cuantum de până la 10 lei în total (plăți de bază și penalități). 

Raportor – Tcaci Rimma, șef al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale. 

7. Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către Î.M. „Asociația piețelor din 

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

sarcinilor încredințate pentru a. 2023. 

Raportor – Vlas Iurie, administratorul ÎM „Asociația Piețelor municipiului Bălți”. 

8. Cu privire la completarea și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 1/2 din 

10.02.2023 „Cu privire la acordul prealabil la achiziționarea de către ÎM „Direcția de 

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

pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate pentru anul 2023”. 

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

9. Cu privire la confirmarea entității de audit pentru еfectuarea auditului obligatoriu al 

situațiilor financiare anuale la întreprinderea municipală „Gospodăria Locativ-Comunală 

Bălţi”. 

Raportor – Сhiaburu Tatiana, administrator al ÎM „Gospodăria locativ-comunală 

Bălți”. 

10. Cu privire la aprobarea cuantumului bursei municipale și a listei nominale a candidaților 

la bursa municipală pentru anul 2023. 

Raportor – Iurcenco Olga, șef adjunct al Direcției învățământ, tineret și sport. 

11. Cu privire la acordul privind primirea patrimoniului din proprietatea publică a statului în 

proprietatea publică a municipiului Bălți. 

Raportor – Iurcenco Olga, șef adjunct al Direcției învățământ, tineret și sport. 

12. Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 7/9 din 30.09.2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Școlii Sportive nr. 1” . 

Raportor – Dmitracov Iurie, șef al Secției tineret și sport, DÎTS. 



13. Cu privire la efectuarea controlului medical și încorporarea în serviciul militar în termen, 

serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) a recruţilor cu anul 

nașterii 1996-2005 (născuți pînă la 31.07) din mun. Bălţi în aprilie-iulie 2023. 

Raportor – Guțu Ghenadie, șef Secției evidență militară și serviciul de  

alternativă.  

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

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

15. Cu privire la 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. 

16. Cu privire la aprobarea raportului lucrării de actualizare a planului cadastral la 

modificarea hotarului terenului din str. ___________. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

17. Cu privire la aprobarea raportului lucrării și formarea bunului imobil cu nr. cadastral 

____________ prin separare, în sectoarele de teren cu nr. cadastrale ______________ și 

_______________ din str. _________. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

18. Сu privire la vânzarea terenurilor. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

19. Cu privire la aprobarea listei sectoarelor de teren proprietate publică supuse 

privatizării/vânzării și vânzării dreptului de superficie și expunerea lor la licitație publică 

„cu strigare”. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

20. Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică pentru care se permite 

vânzarea dreptului de locațiune, prin licitație publică „cu strigare”. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

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

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

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

modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 16/34 din 21.12.2020 „Cu privire la 

prelungirea termenelor contractelor de аrеndă а terenurilor și modificarea deciziei 

Consiliului mun. Bălți nr. 11/29  din 29.09.2020 „Cu privire la prelungirea termenelor 

contractelor de аrеndă а terenurilor””. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

23. Cu privire la trecerea în proprietare a terenurilor de pe lângă casă. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

24. Cu privire la transmiterea patrimoniului în administrare operativă a Școlii sportive 

specializate de fotbal DÎTS din mun. Bălţi. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

25. Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM 

“Asociația piețelor din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

26. Cu privire la autorizarea casării plantațiilor perene, ce se află în administrare operativă a 

Centrului militar teritorial Bălţi. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  



relații funciare. 

27. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, ce se află în administrare ÎM „Asociația 

pieților din mun. Bălți” cu drept de gestiune economică. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

28. Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune încăperii în incinta Gimnaziului nr. 7 din 

str. Colesov, 15. 
Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

29. 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 – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

30. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP 

„Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” la bilanțul primăriei, cu transmiterea ulterioară 

în administrarea instituţiei cu drept de gestiune economică. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

31. Cu privire la autorizarea returnării proprietății municipale din administrarea ÎM 

„Aprovizionare” cu drept de gestiune economică. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

32. Cu privire la permiterea ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală Bălţi” de a prelungi 

termenele de valabilitate a contractelor de locaţiune cu Centrul de Poștă Bălți  ÎS „Poșta 

Moldovei”. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

33. Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție  pentru anii 2023-2027. 

Raportor – Morar Tamara, șef al Direcției relații cu publicul. 

34. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă 

a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți. 

Raportor – Morar Tamara, șef al Direcției relații cu publicul. 

35. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială 

municipiul Bălți, reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, și Asociația Obștească 

„Organizația veteranilor din mun. Bălți a Republicii Moldova”. 

Raportor – Morar Tamara, șef al Direcției relații cu publicul. 

36. Cu privire la conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Leonid 

Șpac. 

 Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

37. Cu privire la modificarea punctului 2 din decizia Consiliului municipal Bălți nr. 6/1 din 

11.11.2019 ”Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 

municipal Bălţi”. 

Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

38. Cu privire la modificarea p. 1 din decizia 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 – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

39. Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a consiliului de 

transparență din municipiul Bălți”. 

Raportor – Dovgani Ludmila, șef al Direcției administrație publică. 

40. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului municipal Bălţi în instanţele de 

judecată. 

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 



41. Cu privire la examinarea cererii ÎM „Biroul Arhitectură și Sistematizare” nr. 6 din 

30.01.2023 înregistrată cu nr. 03-13/300 din 30.01.2023. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

42. Сu privire la examinarea cererii SRL „ATMA” nr. 17 din 12.12.2022 înregistrată cu nr. 

03-13/7732 din 14.12.2022. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

43. Сu privire la examinarea cererii ÎCS „UPS-Moldova” SRL înregistrată cu nr. 03-13/312 

din 31.01.2023. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

44. Сu privire la examinarea adresării Inspectoratului General al Poliție nr. 34/2- 558 din 

06.02.2023. 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

 

Răspunsuri pentru aprobare: 

45. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea PROASPAT-PROD SRL № 10/02 din 

10.02.2023, înregistrată în primăria mun. Bălți sub nr. 03-18/507 din 10.02.2023. 

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

46. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea „Cet-Nord” SA nr. 100-08/0295 din 

10.03.2023, înregistrată în primăria mun. Bălți sub nr. P-03-13/391 din 10.03.2023. 

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

47. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” nr. 158 

din 02.03.2023, înregistrată în primăria mun. Bălți sub nr. 03-11/752 din 02.03.2023. 

Raportor – Balan Vitalie, șef al Direcției juridice. 

48. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Direcției petiții și audiență al Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova nr. _______ din 07.02.2023, înregistrată în primăria 

mun. Bălți sub nr. ________din 10.02.2023 (în legătura cu cererea ___________). 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

49. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Direcției petiții și audiență al Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova nr. ___________ din 15.02.2023, înregistrată în primăria 

mun. Bălți sub nr. _______din 16.02.2023 (în legătura cu cererea ___________). 

Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

50. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea __________., înregistrată în primăria 

mun. Bălți sub nr. ______ din 04.01.2023.  
Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

51. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea _________., înregistrată în primăria 

mun. Bălți sub nr. ________ din 09.02.2023.  
Raportor – Oborocea Mihaela, șef interimar al Direcției proprietate municipală și  

relații funciare. 

 

Informații: 

52. Răspunsul Î.M. Regia „Apă-Canal-Bălți” № 199 din 15.03.2023, înregistrat în primăria 

mun. Bălți sub nr. Р-03-03/141 din 16.03.2023  la interpelarea consilierului Cornieț N. 

Raportor – Mămăligă Ion, administratorul procesului de restructurare a Î.M. Regia  

„Apă-Canal-Bălți”. 

53. Raport privind implementarea în primăria municipiului Bălți a Planului local anticorupție 

pentru anii 2020-2022 (perioada de raport – anul 2022). 

Raportor – Morar Tamara, șef al Direcției relații cu publicul. 

54. Întrebări și interpelări ale consilierilor. 
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