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Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite  

1. Elaborarea proiectului deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

evenimentelor cultural-masive pe teritoriul municipiului Bălţi” este motivată de  lipsa unor acte 

normative/ regulamente/ de reglementare a normelor de desfăşurare a acţiunilor cultural-masive. 

Până în present, majoritatea acţiunilor masive organizate în mun.Bălţi se desfăşurau în 

conformitate cu prevederile Legii RM nr. 26 din 22.02.2008 ”privind întrunirile”, care 

reglementează desfăşurarea acţiunilor publice (mitinguri, întruniri, procesiuni, demonstraţii şi 

pichetări), dar care nu se atribuie la organizarea şi desfăşurarea „b) manifestărilor sportive, 

cultural-artistice şi a altor activităţi de divertisment” (alin. (2), art.2 al Legii nr.26 din 22.02.2008. 

 

2. Proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

evenimentelor cultural-masive pe teritoriul municipiului Bălţi” a fost elaborat în scopul stabilirii 

procedurii de organizare şi desfăşurare a acţiunilor masive de divertisment, de iluminare culturală, 

show-programelor, acţiunilor sportive, care condiţionează participarea în masă a cetăţenilor în 

locurile publice: parcuri, scuare, străzi, pieţe municipale, rezervoare de apă, amplasate pe teritoriul 

municipiului Bălţi. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  

Structura Regulamentului privind modul de оrganizare şi desfăşurare a acţiunilor cultural-masive pe 

teritoriul municipiului Bălţi: 

1. Dispoziţii generale. 

2. Notificarea privind organizarea şi coordonarea desfăşurării acţiunilor masive. 

3. Modul de desfăşurare a acţiunilor masive. 

Anexa № 1 – Cerere (tip)pentru desfăşurarea acţiunii cultural- masive pe teritoriul municipiului Bălţi. 

Anexa № 2 – Autorizaţie(tip) pentru desfăşurarea acţiunii cultural- masive pe teritoriul municipiului 

Bălţi.  

 

Regulamentul nu se aplică în raport cu: acţiunile masive, aprobate în lista acţiunilor din cadrul 

sărbătorilor naţionale, municipale, preconizate pentru anul curent de către Administraţia publică locală, 

acţiunile cu caracter personal (nunţi, jubilee, acţiuni corporative) indiferent de numărul participanţilor, 

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», discoteci, spectacole, concerte şi alte acţiuni culturale de odihnă 

desfăşurate în instituţiile de învăţământ şi de cultură, care sunt reglamentate de Regulamentele 

coordonate cu subdiviziunile corespunzătoare ale Administraţiei publice locale, acţiunile masive, 

organizarea şi desfăşurarea cărora revine întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, conform 

planului de lucru, desfăşurate în incinta edificiilor în care activează.(p. 1.4.) 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu prevederile Legii RM nr. № 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

întru executarea Hotărârii Guvernului RM nr.96 din 16.02.2019” cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii № 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional” şi 

deciziei CMB nr.1/54 din 27.03.2019„Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul 



deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea 

evenimentelor cultural-masive ”proiectul deciziei a inclus următoarele etape de asigurare a 

transparenţei: 

 

1. Informarea societăţii despre iniţierea elaborării proiectului de decizie printr intermediul Avizului 

plasat pe pagina oficială a primăriei mun. Bălţi şi în adresa părţilor interesate, aprobate prin 

dispoziţia primarului nr.240 din 27.09.2019 „Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice a 

proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

desfăşurarea evenimentelor cultural-masive pe teritoriul municipiului Bălţi”; 

2. Informarea societăţii şi a părţilor interesate despre desfăşurarea consultării publice pe marginea 

proiectului deciziei, cu prezentarea textului iniţial al proiectului de decizie;  

3. Examinarea recomandărilor parvenite; 

4. Discutarea proiectului deciziei cu grupa părţilor interesate; 

5. Informarea societăţii despre deciziile adoptate. 
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