
Republica Moldova 
CONSILIUL 

MUNICIPAL BĂLŢI 

Республика Молдова 
СОВЕТ 

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

DECIZIA 
Р Е Ш Е Н И Е 

пг. 16/5 
din 27.12.2018 

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice 
la proicctul deciziei Consiliului municipal Bălţi 
„Cu privire la aprobarea Planului municipal de 
acţiuni privind implementarea Strategici naţionale 
de dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 
2019-2022" 

în conformitate cu Legea privind transparenta în procesul decizional nr. 239-XVI din 
13.11.2008, art. 3, 8, 14, al. 2, lit. (z) din Legea privind accesul ta informaţii , nr. 982-XIV din 
11.05.2000, Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV1 din 28.12.2006, Hotărârea 
Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 „Cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-
XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional", în baza Hotărârea Guvernului 
nr. 1006 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului 
de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia" în scopul realizării 
eficiente a politicilor pentru tineret la nivel municipal, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se desfăşoară consultările publice la proicctul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu 
privire la aprobarea Planului municipal dc acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare a sectorului dc tineret pentru anii 2019-2022" prin metoda 
solicitării opiniei experţilor. 

2. Primarul mun. Bălţi, dl Nicolai Grigorişin, să asigure: 
2.1 elaborarea textului deciziei iniţiale în perioada din 09.01.2019 până la 29.01,2019. 
2.2 desfăşurarea proccdurii obligatorii şi suplimentare a consultării prin metoda solicitării 

opiniei experţilor în perioada din 30.02.2019 până la 19.02.2019. 
3. Controlul asupra deciziei executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor 

consultative de specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru 
drept şi disciplină. 
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