
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. __ 

din __________2020 
 

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la  

aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a  

serviciului public de alimentare cu apă” 

 

În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Legea nr. 982- XVI din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, art. 3, p.(2) art. 8, 

din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind adminstraţia publică locală, Hotărârea Guvernului 

RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul  de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor şi în temeiul art.8 alin.(1) lit.e) și alin.(3) din Legea 

nr. 303 din 13.12.2013  privind  serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și 

pentru a primi recomandări din partea părților interesate și în scopul asigurării informării 

populației despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Bălți, -             
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se iniţiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu 

privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 

alimentare cu apă”, prin metoda instituirii grupului de lucru ac-hoc. 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălţi, dlui Renato Usatîi, asigurarea procedurilor 

de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea 

regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă” și 

anume: 

2.1 elaborarea în perioada 10.08.2020 - 24.08.2020 a proiectului inițial de decizie; 

2.2 desfăşurarea procedurii obligatorii și suplimentare de consultare prin metoda instituirii 

grupului de lucru ac-hoc în perioada de la 25.08.2020.- 11.09.2020. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

4.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative  de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului. 
 

 

Preşedintele şedinţei a __ 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi       

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                           Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 





 


