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Cu privire la aprobarea modelelor de blanchete 
tipizate ale documentelor organizatorice si de 
dispozipe ale autoritatilor administratiei publice 
municipale si subdiviziunilor structurale ale 
acestora

Avand in vedere punerea in aplicare a noilor insemne heraldice ale 
municipiului Chisinau, in scopul asigurarii uniformitatii modului de aplicare 
a blanchetelor tipizate ale documentelor organizatorice si de dispoziiie in activitatea 
autoritatilor administratiei publice municipale si subdiviziunilor structurale ale 
acestora, in conformitate cu decizia Consiliului municipal Chisinau nr. 5/2 din 
19.12.2019 „Cu privire la aprobarea insemnelor heraldice ale municipiului Chisinau 
si a Regulamentului de utilizare a acestora”, dispozitia Primarului General nr. 264-d 
din 10.06.2020 „Cu privire la punerea in aplicare a insemnelor heraldice ale 
municipiului Chisinau”, in conformitate cu Instructiunile-tip „Cu privire la tinerea 
lucrarilor de secretariat in organele administratiei publice centrale si ale 
autoadministrarii locale ale Republicii M oldova”, aprobate prin Hotararea 
Guvemului nr. 618/1993 si Instrucdunile „Cu privire la tinerea lucrarilor de 
secretariat in organele administratiei publice locale”, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 115/1996, in temeiul art. 29 (2) si art. 32 (1) din Legea nr. 436/2006 
„Brivind administratia publica locala”, art. 15 si 16 din Legea nr. 136/2016 „Privind 
statutul municipiului Chisinau”, Primaml General al municipiului Chisinau 
DISPUNE:

1. Se aproba punerea in aplicare a noilor blanchete tipizate ale documentelor 
organizatorice §i de dispozitie in activitatea autoritatilor administratiei publice 
municipale si subdiviziunilor structurale ale acestora, dupa cum urmeaza:

a) blancheta pentru deciziile Consiliului municipal Chisinau (anexa nr. I );
b) blancheta pentru dispozitiile Primarului General (anexa nr. 2);
c) blancheta pentru corespondenta ofieiala a Primariei municipiului Chisinau 

(anexa me 3);
d) blancheta pentru corespondenta intemationaia a Primarululijjenerai 

al municipiului Chisinau (anexa mi; 4 ^  r.-. ’• / /



e) blancheta pentru corespondenta secretarului Consiliului municipal Chisinau 
(anexa nr. 5);

f) blancheta pentru avizul comisiei consultative de specialitate a Consiliului 
municipal Chisinau (anexa nr. 6);

g) blancheta pentru interpelarile consilierului municipal (anexa nr. 7);

h) blancheta pentru corespondenta oficiala a preturii de sector (anexa nr. 8);
i) blancheta pentru corespondenta oficiala. a Directiei generale (anexa nr. 9);
j) blancheta pentru corespondenta de uz intern a unitatii structurale a 

Aparatului Primariei municipiului Chisinau (anexa nr. 10);
k) cerintele speciale privind perfectarea blanchetelor documentelor
organizatorice si de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice
municipale si subdiviziunilor structurale ale acestora (anexa nr. 11).

2. Conducatorii subdiviziunilor structurale ale autoritatilor administratiei 
publice municipale vor asigura utilizarea noilor blanchete tipizate ale documentelor 
organizatorice si de dispozitie, conform Instructiunilor-tip „Cu privire la tinerea 
lucrarilor de secretariat in organele administratiei publice centrale si ale 
autoadministrarii locale ale Republicii Moldova”, aprobate prin Hotararea 
Guvemului nr. 618/1993, Instmctiunilor „Cu privire la tinerea lucrarilor de 
secretariat in organele administratiei publice locale”, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 115/1996 si prezentei dispozitii.

3. incepand cu data de 7 octombrie 2020 se interzice utilizarea de catre 
subdiviziunile structurale ale autoritatilor administratiei publice municipale a 
blanchetelor oficiale ale documentelor organizatorice si de dispozitie netipizate si 
neconforme cu cerintele stabilite de leg islate  si de prezenta dispozitie.

4. Se abroga dispozitia Primarului General nr. 1350-d din 21.11.2016 
„Cu privire la organizaiea procesului de perfectionare, tipizare si executare 
tipografica a blanchetelor oficiale pentru documentele organizatorice si de 
dispozitie”.

5. Controlul asupra executarii prezentei dispozifii se pune in sarcina 
secretarului interimar al Consiliului municipal Chisinau, domnul Adrian Talmaci.
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Cerintele speciale 
privind perfeetarea blanchetelor documentelor organizatorice 

si de dispozitie ale autoritatilor administratiei publice municipale 
si subdiviziunilor structurale ale acestora

Blanchetele documentelor organizatorice si de dispozi|ie ale autoritatilor 
administratiei publice municipale si subdiviziunilor structurale ale acestora se 
perfecteaza in conformitate cu Instructiunile-tip „Cu privire la tinerea lucrarilor de 
secretariat in organele administratiei publice centrale si ale autoadministrarii locale 
ale Republicii M oldova”, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 618/1993 si 
Instructiunile „Cu privire la tinerea lucrarilor de secretariat in organele administratiei 
publice locale”, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 115/1996, conform 
modelelor (anexele nr. 1-10), aprobate prin prezenta dispozitie.

Cu derogare de la prevederile instructiunilor sus-mentionate, se stabilesc 
urmatoarele cerinte speciale:

1. Pe blanchete se va utiliza doar sterna mare a municipiului Chisinau (plasata 
centrat).

2. Imaginea stemei mari a municipiului Chisinau si a stemelor sectoarelor 
municipiului Chisinau imprimate pe blanchetele documentelor organizatorice si de 
dispozitie vor avea urmatoarele dimensiuni:

- imaginea stemei mari a municipiului Chisinau -  25 mm;
- imaginea stemei sectorului municipiului Chisinau -  26 mm.

3. in cazul blanchetelor pentru corespondenta oficiala a preturilor de sector, 
sterna mare a municipiului Chisinau se plaseaza in stanga, in partea de sus, iar sterna 
sectorului se plaseaza in dreapta, in partea de sus. Stemele se vor plasa la acelasi 
nivel cu denumirea preturii de sector.

4. Datele informative cu privire la autoritatile administratiei publice 
municipale si subdiviziunile structurale ale acestora (adresa postala, codul postal, 
numarul de telefon, telefax, pagina oficiala, adresa electronica) vor fi plasate in 
partea de jos a blanchetei (cu exceptia blanchetelor pentru decizii/dispozitii).


