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Proiect

Asociația Agențiilor de Publicitate din Moldova
str. G. Tudor, 2 B

mun. Chișinău

În temeiul art. 15 alin.(1), art. 69 alin. (2), alin. 78 alin. (1) din Codul Administrativ al RM
nr.116 din 19.07.2018 adresarea Dvs nr.085 din 27.07.2020 înregistrată la Primăria mun. Bălți
sub  nr.  de  intrare  03-12/4038  din  27.07.2020  privind  elaborarea  și  discutarea  proiectului
Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă a fost examinată în
cadrul ședinței a XI extraordinare a Consiliului municipal Bălți din __________2020.

Vă informăm că elaborarea proiectului s-a inițiat în baza deciziei Consiliului mun. Bălți
nr.2/52 din 25.02.2020. În acest context, prioritatea administrației publice locale a fost asigurarea
transparenței procesului decizional prin respectarea prevederilor Legii RM nr.239 din 13.11.2008
și  Hotărîrii  Guvernului  nr.967  din  09.08.2016  ”Cu  privire  la  mecanismul  de  consultare
publică cu societatea civilă în procesul decizional”.

Avînd în vedere Hotărîrea Parlamentului  RM nr.55 din 17.03.2020 ”Privind declararea
stării de urgență” și solicitările părților interesate, termenul de desfășurare a consultărilor publice
a  fost  prelungit  în  baza  deciziei  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  5/26  din  05.06.2020.  S-a  emis
dispoziția primarului nr.117 din 12.06.2020 care a prevăzut includerea Asociației Agențiilor de
Publicitate din Moldova, cît și a altor reprezentanți ai societăților civile și profesionale, în lista
părților interesate. Astfel, a fost efectuată recrutarea sectoarelor privat și public în dialogul direct
privind publicitate, inclusiv prin participarea în ședințele grupului de lucru ad-hoc.

Ținem  să  menționăm  că  recomandările  persoanelor  fizice  și  juridice  s-au  fixat  și  în
perioada staționării  parțiale a activității  administrației  publice locale. Dreptul la participare în
procesul consultărilor publice nu a fost limitat. Procesul a fost mediatizat în presă și pe pagina
oficială a primăriei mun. Bălți. 

Subliniem că scopul proiectului nu a urmărit sistarea activității economice în domeniul
publicității,  ci  identificarea  metodelor  civilizate  de  activitate  pentru  asigurarea  revitalizării
mediului urban.  

Consiliul  municipal  Bălți  apreciază  implicarea  activă  și  recomandările  constructive  a
tuturor  părților,  care  au  contribuit  la  îmbunătățirea  proiectului  inițial  al  Regulamentului  și
evidențiază gradul înalt de colaborare cu instituțiile de stat și cetățenii în procesul consultărilor
publice.

Regulamentul publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă a fost aprobat
prin decizia Consiliului nr.7/13 din 30.07.2020. În acest sens, Serviciul publicitate din cadrul
Direcției  arhitectură  și  urbanism  este  disponibil  pentru  acordarea  suportului  metodologic
agenților economici privind autorizarea amplasării  publicității  exterioare.  Modificările privind



perfecționarea prevederilor deciziei sus menționate sunt binevenite și pot fi operate în condițiile
legislației în vigoare.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Ex.: Ivan Macovschi,
șef al Direcției arhitectură și urbanism,
Tel.: 0231/5-46-12












