PROCES-VERBAL
al şedinţei în cadrul desfăşurării procedurii consultărilor publice
asupra proiectului deciziei CMB ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul mun. Bălţi”
din 06 noiembrie 2019,
ora 10:30, bir. 334
Nr. părţilor interesate – 19 (lista se anexează)
Din ei prezenţi 11, absenţi 8(motivat)
Au participat:

1. Sava Lilia – viceprimarul mun. Bălţi;
2. Serdiuc Irina – secretarul Consiliului municipal Bălţi;
3. Balan Vitalii – şeful Direcţiei Juridice;
4. Blaj Liudmila – specialist principal al Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport;
5. Gîrbea Zinaida – specialist principal al Secţiei Cultură;
6. Loris Maria – specialist principal al Secţiei Cultură;
7. Bold Viorica – director-artistic al Palatului Municipal de Cultură;
8. Grati Vasile – specialist principal al Direcţiei gospodăria comunală
9. Nemerenco Vladimir – commandant-adjunct al U/m 1003 a IGC
10. Chicimaniuc Ruslan – șef-adjunct secție, sef SIC al SSP a IP Bălți Bălți;
11. Vlad Veaceslav – directorul Teatrului Naţional „V.Alecsandri”
Preşedinte şi moderator al şedinţei: dna Lilia SAVA – viceprimarul mun. Bălţi
ORDINEA DE ZI:
1. Consultare publică pe marginea proiectului deciziei CMB ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul mun. Bălţi”

1. S-a examinat: proiectul deciziei CMB ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul mun. Bălţi”
Lilia SAVA: Proiectul deciziei Consiliului Municipal Bălţi ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul mun. Bălţi” a
fost elaborat în scopul reglementării procedurii de organizare şi desfăşurare a acţiunilor masive
cu caracter de divertisment, de iluminare culturală, de odihnă, show-programelor, acţiunilor
sportive, care se desfăşoară în locuri publice – parcuri, scuare, străzi, pieţe municipale,
rezervoare de apă, amplasate pe teritoriul municipiului Bălţi. Până la momentul actual, acţiunile
masive s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii RM ”Privind întrunirile”, care
reglementează desfăşurarea acţiunilor publice masive (mitinguri, întruniri, procesiuni,
demonstraţii şi pichetări). Un Regulament pentru desfăşurarea acţiunilor cultural-masive în RM,
nu a fost elaborat. În scopul implementării Hotărârii Guvernului RM 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 conformitate cu decizia CMB nr. 1/54 din 27.03.2019 „Cu privire la
desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind desfăşurarea evenimentelor cultural-masive”, și în scopul asigurării transparenței
procesului decizional, specialiştii Secţiei Cultură au elaborat un proiect, pe care îl propunem azi
pentru dezbateri şi consultări publice cu părţile interesate.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul
de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” și cu Dispoziţia Primarului
mun. Bălţi nr. 240 din 27.09.2019 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice a proiectului
deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea evenimentelor culturalmasive” au fost elaborate şi amplasate pe pagina-web a Primăriei mun. Bălţi textul iniţial al
proiectului, avizurile, au fost informate părţile interesate.
-

În dezbateri pe marginea proiectului au luat cuvântul:
Vitalii Balan, Şeful Direcţiei juridice a Primăriei mun. Bălţi;
Irina Serdiuc, secretarul Consiliului municipal Bălţi;
Veaceslav Vlad, directorul Teatrului Naţional ”Vasile Alexandri”;
Vasile Grati, specialistul principal al Direcției gospodărie comunală a Primăriei mun.
Bălţi;
Ruslan Chicimaniuc, șef-adjunct secție, sef SIC al SSP a IP Bălți Bălți;
Nemerenco Vladimir – commandant-adjunct al U/m 1003 a IGC.

Vitalii Balan:
1. De modificat denumirea proiectului de decizie: de completat cu sintagma ”sportive, de
divertisment”.
Respins: În p. 1 2. a Regulamentului este stipulată procedura de organizare şi desfăşurare a
acţiunilor masive cu caracter de divertisment, de iluminare culturală, de odihnă, showprogramelor, acţiunilor sportive, care se desfăşoară în locuri publice – parcuri, scuare, străzi,
pieţe municipale, rezervoare de apă, amplasate pe teritoriul municipiului Bălţi.
2. În p. 2.2 a Regulamentului, varianta în limba rusă, cuvântul «уведомляет» de înlocuit cu
cuvântul «извещает»
Acceptat.
3. În p. 2.3, abzaţul II (”La cererea privind desfăşurarea acţiunii masive se va anexa…”)
sintagma ”copia Statutului şi certificatului de înregistrare în calitate de persoană juridică” de
înlocuit cu: ”Extrasul de la Agenţia Serviciilor Publice”.
Acceptat.
4. În p. 2.6. de stabilit numărul-limita a participanţilor şi a spectatorilor pentru instalarea bioWC-lor
Respins: în p. 1.1 este stipulată definiţia noţiunii ”acţiunilor cultural-masive”, cu indicarea
numărului-limita a participanţilor şi a spectatorilor – ”...de la cel puţin 100 de persoane...”
Veaceslav Vlad: La examinarea problemei ce ţine de necesitatea instalării bio-WC-lor de ţinut
cont atât de numărul participanţilor, cât şi de durata acţiunii masive.
Acceptat.
Vitalii Balan: De completat p. 3.4. cu sintagma «conform indicaţiilor Primăriei», după
cuvintele: ”Organizatorul acţiunii masive”.
Acceptat.
Veaceslav Vlad: De stabilit locurile pentru instalarea bio-WC-lor, în conformitate cu locurile
desfăţurării acţiunilor cultural-masive.
Respins:
Locurile pentru instalarea bio-WC-lor sunt deja stabilite.
Vitalii Balan: De completat p. 2.8. după cuvântul ”notificare” cu sintagma ”sau cerere”
Acceptat
Irina Serdiuc: De modificat p. 2.8, sintagma ”notificare sau cerere” în fel următor:
”notificare/cerere”.
Acceptat.
Lilia SAVA:P. 2.8. de modificat în conformitate cu tradusul în limba rusă.
Acceptat.

Irina Serdiuc: De modificat Cerere (tip) în conformitate cu modificările în Regulament.
Acceptat.
Irina Serdiuc, Vitalii Balan: De completat p. 2.7. cu sintagma „prin intermediul Ghişeului
Unic” după cuvintele ”publice locale”.
Acceptat.
Lilia Sava, Irina Serdiuc, Z.Gîrbea: De completat formularul Autorizaţiei cu sintagma ”№
________din ______________ 20 __ .”
Acceptat.
Veaceslav Vlad, Lilia Sava: De completat p. 2.3 şi formularul Cererii (tip) cu sintagma ”ora
depunerii”.
Acceptat.
Întrebare
Nemerenco Vladimir:
În art. 11 al Legii nr. 26 din 22-02-2008 ”cu privire la întrunirile” (Declararea desfăşurării
întrunirilor simultane) este indicat: ”(1) Dacă mai mulţi solicitanţi au depus declaraţii prealabile
cu privire la organizarea unor întruniri în acelaşi loc şi în acelaşi timp, organul abilitat al
autorităţii administraţiei publice locale organizează o şedinţă, cu participarea tuturor
solicitanţilor, pentru a găsi soluţia potrivită privind desfăşurarea tuturor întrunirilor simultane.”
Răspuns
Vitalii Balan, Irina Serdiuc: În p. 2.8 al Regulamentului este indicat, că administraţia publică
locală poate respinge desfăşurarea acţiunii masive, în cazul соincidenţei ”desfăşurării acţiunii
masive cu locul şi ora unei alte acţiuni, planificate în prealabil”. Prezentul Regulament nu se
aplică în raport cu acţiunile publice masive (mitinguri, întruniri, procesiuni, demonstraţii şi
pichetări), organizate în străzi, pieţe şi alte locuri publice în aer liber din municipiul Bălţi, care
sunt reglamentate de Legea RM nr. 26 din 22.02.2008 «privind întrunirile».
Vasile Grati: În p. 1.3. de exclus o eroare tehnică în numerotare, de exclus dublarea nr.1.3.
Acceptat.
Vasile Grati: P. 3.4. de completat cu sintagma ”de asigurat achitarea prealabilă a serviciilor
comandate, conform contractelor încheiate”.
Respins:
În cazul încheierii contractului cu întreprinderile, care nu au statut de Întreprindere Municipală,
obligaţiunea de achitare prealabilă poate încălca drepturile agentului economic, în cazul când
contractul încheiat prevede alt mod de achitare a serviciilor.
Ruslan Chicimaniuc:
1. P. 2.6., sintagma ”respectarea ordinii publice” de modificat în felul următor: ”menţinerea şi
asigurarea ordinii publice”.
Acceptat.
2. De completat formularul Autorizaţie (tip), - p. ”Coordonat”, de completat cu coordonarea de
către Regimentul de Patrulare ”Nord” şi de U/m 1003 al IGC.
Acceptat.

Secretarul:
M.Loris __________
Z.Gîrbea__________

