
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea ,,Programului  

de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți” 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. p) din Legea Republicii Moldova privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4 alin. (2) lit. (f) din Legea Republicii Moldova 

privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, Legea RM nr. 239 din 

13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 

09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul de 

decizional, întru executarea Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 11/6 din 26.07.2018 ,,Cu 

privire la implementarea suportului tehnic pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbană 

(PRU) al municipiului Bălți”, având în vedere oportunitatea atragerii investițiilor prin 

participarea în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte, – 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se aprobă Programul de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți, conform anexei.  

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin: 

2.1. să prevadă anual la elaborarea bugetului municipal mijloace financiare necesare pentru 

realizarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți; 

2.2. să instituie Consiliul de Coordonare a procesului de Revitalizare Urbană în municipiul 

Bălți; 

2.3. să prezinte anual Consiliului municipal Bălți până la data de 1 aprilie a anului următor 

celui de referință, informația privind rezultatele obținute în realizarea Programului de 

Revitalizare Urbană al municipiului Bălți; 

2.4. să actualizeze anual, la necesitate, Programul de Revitalizare Urbană al municipiului 

Bălți. 

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

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și alte activități social-culturale, pentru drept și disciplină, pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. ____ din _________ 2019 

 

 









































































































































































 
 

 

 

 

 

 

 


