
Anunţul  
privind organizarea consultării publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului municipal Bălți 

”Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” dlui Tachii Denis”  
 

Data amplasării anunțului 24.01.2020 

Tipul deciziei (denumirea proiectului) 
Proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de 
onoare al mun. Bălţi” dlui Tachii Denis”  

Materiale aferente 
Adresarea Școlii Sportive Specializate în num. B. Petuhov nr. 25 din 26.04.2019, proces-verbal al 
Comisiei pentru examinarea materialelor și propunerilor privind conferirea titlului "Cetățean de 
onoare al municipiului Bălți" din 30 mai 2019. 

Scopul proiectului de decizie 

Acest proiect de decizie este elaborat și prezentat pentru consultare publică în scopul recunoașterii 

meritelor deosebite ale domnului Tachii Denis, maestru internațional al sportului, în dezvoltarea și 
popularizarea sambo, în promovarea și pregătirea sportivilor cu înaltă calificare, educarea tinerei 

generații, pentru realizări sportive, marcate de medaliile europene și naționale.  

Argumentarea necesităţii elaborării şi aprobării 
proiectului de decizie 

Proiectul a fost elaborat în legătură cu adresările colectivelor ale Inspectoratului General de 

Carabineri din 19.07.2019 și Unității militare 1003 a Inspectoratului General de Carabineri din 
23.07.2019, adresării grupului de cetețeni ai municipiului  Bălți din 25.07.2019, pe baza concluziei 

Comisiei privind revizuirea materialelor și a propunerilor de conferire a titlului "Cetățean de onoare al 
municipiului Bălți", întocmit într-un protocol datat 29.08.2019. 

Beneficiarii proiectului de decizie Cetățenii municipiului Bălți. 

Rezultate în urma implementării proiectului de 

decizie 

Rezultatul adoptării  proiectului de decizie va fi recunoașterea meritelor cetățeanului Tachii Denis de 
către cetețenii municipiului Bălți. 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie  
Adoptarea proiectului de decizie va contribui la sporirea interesului cetățenilor pentru activitățile 
personale în beneficiul mun. Bălți, asigurarea bunăstarea și prosperitatea lui. 

Modul de consultări (audienţe publice, discuţii, 

sondaj de opinii ale cetăţenilor, experţilor ş. a.) 

Dezbatere publică 

Locul, modul de acces la proiectul deciziei, modul de 
prezentare sau remitere a recomandărilor 

Recomandări pot fi prezentate: 
- pe adresa: m. Bălţi, piaţa Independenţei, 1, primăria, bir. nr. 114;   

- prin poșta electronică: dap.primaria@mail.ru 

Termene  de prezentare a recomandărilor 24.01.2020 - 12.02.2020  

Numele, prenumele persoanei responsabile de 
desfăşurarea procedurilor de consultare, date de 

contact 

Șef al Direcției administrației publice a primăriei mun. Bălţi L. Dovgani, piața Independenței, 1 tel. 0 
(231) 54 695. 

 

mailto:dap.primaria@mail.ru

