
REPUBLICA MOLDOVA                                                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
      CONSILIUL                                                                                                СОВЕТ  

 MUNICIPAL BĂLŢI                                                                          МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

_____________________________________________________________________________ 

    

DECIZIA 
РЕШЕНИЕ 

 

   Nr. _______  

din  ____________  

proiect 

 

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul 

deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea  

Strategiei locale de incluziune socială a persoanelor social-vulnerabile 

din mun.Bălți pentru anii 2018-2021” 

 

În conformitate cu Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţii, art. 3 al. (1), art. 8, 

art.14 al. (2) lit. (z¹) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

art. 38 din Legea RM nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale 

altor autorități ale administrației publice centrale și locale, Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 

09.08.2016 ”Cu privire la mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul de 

elaborare și adoptare a deciziilor”, Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 17/2 din 07.12.2015 cu privire 

la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Bălți pe anii 2016-2019,                         

Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/5 din 28.09.2018 „Cu privire la aprobarea Memorandumului de 

colaborare între Consiliul municipal Bălți și ONG People in Need Moldova”,                                                                       

în scopul implementării Strategiei locale de incluziune socială a persoanelor social-vulnerabile din 

mun.Bălți pentru anii 2018-2021, și în scopul asigurării informării multilaterale a populaţiei despre 

procesul de aprobare a deciziilor Consiliului municipal Bălţi, -  

          

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.   Se desfăşoară consultările publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la 

aprobarea Strategiei locale de incluziune socială a persoanelor social-vulnerabile din mun. Bălți 

pentru anii 2018-2021” prin metoda solicitării opiniei experților. 

2.    Primarul-interimar al municipiului Bălţi, dl N. Grigorișin, să asigure: 

       2.1.  elaborarea textului deciziei iniţiale în perioada din 18.04.2018 pînă la 30.04.2018; 

       2.2. desfăşurarea procedurii obligatorii şi suplimentare a consultării prin metoda solicitării 

opinii experților în perioada din 02.05.2018 până la 18.05.2018. 

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

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică. 

 

 

 Președintele ședinței  

 a Consiliului municipal Bălți                                                                     _____________ 

 

Contrasemnat: 

Secretarul Consiliului municipal Bălți                                                            Irina Serdiuc 
 

    
 

 





 


