
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți 

nr. 2/8 din 25.02.2020 ”Cu privire la inițierea procedurilor de consultare  

publică cu societatea civilă în procesul decizional  

”Cu privire la Comisia municipală pentru protecția drepturilor omului”  
 

În conformitate cu Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică 

locală”, Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 ”Privind transparența în procesul decizional”, 

Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 ”Privind accesul la informație”, Hotărârea Guvernului RM 

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

procesul decizional”, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 65 din 11.02.2019 ”Cu privire la 

Consiliul național pentru drepturile omului”, în scopul realizării politicilor naționale pentru 

drepturile omului la nivel municipal, și în legătură cu necesitatea modificării deciziei Consiliului 

municipal Bălți nr. 2/8 din 25.02.2020 ”Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la Comisia municipală pentru protecția 

drepturilor omului”, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/8 din 25.02.2020 ”Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la 

Comisia municipală pentru protecția drepturilor omului”, după cum urmează: 

1.1. în punctul 2.1 al deciziei sintagma «elaborarea în perioada 09.03.2020 – 30.03.2020» se  

substituie cu sintagma ”elaborarea în perioada 10.08.2020 – 29.08.2020”; 

1.2. în punctul 2.2 al deciziei sintagma ”31.03.2020 – 30.04.2020” se  substituie cu sintagma 

”01.09.2020 – 30.09.2020.” 
 

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

specialitate pentru drept şi disciplină, pentru educaţie, protecţie socială și sănătate publică, 

pentru colaborare cu alte autorități, înfrățire, turism, culte și activități social-culturale. 
 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                        Ludmila Dovgani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


