
ANUNŢ 

cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului Municipal Bălţi  

” Cu privire la  aprobarea regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă”, „Cu privire la aprobarea 

regulamentului privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă”, „Caietul de sarcini la primirea serviciului public de 

alimentare cu apă” și „Contractului privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă (pentru consumatori casnici)”” 

 

 
Data plasării anunțului 26 octombrie 2020 

Scopul proiectului de decizie Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în 

sectorul de alimentare cu apă”, „Cu privire la aprobarea regulamentului privind indicatorii 

de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă”, „Caietul de sarcini la primirea 

serviciului public de alimentare cu apă” și „Contractului privind prestarea serviciului public 

de alimentare cu apă (pentru consumatori casnici)” 

Beneficiarii proiectului de decizie Locuitorii  municipiului Bălţi 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei un mecanism eficient (funcțional) principiilor de efectuare a investițiilor în sectorul de 

alimentare cu apă, monitorezarea indicatorii de performanță ai serviciului public de 

alimentare cu apă și modificarea contractului privind prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă pentru consumatori casnici din mun. Bălți 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu 

legislația în vigoare 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală, Legea RM nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența 

în procesul decizional, Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional 

Modul de consultări solicitarea opiniei grupului de lucru ad-hoc 

Termenele prezentării recomandărilor până la 11 noiembrie 2020 

Locul, modul de acces la proiectul deciziei, modul de 

prezentare sau remitere a recomandărilor 

Recomandările pot fi prezentate: 

- prin poşta electronică: dgc.primaria.balti@mail.ru, mihail.gv5@yandex.ru  

- pe adresa mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr.1, bir.450, sau bir. 447 al Primăriei  

Numele, prenumele persoanei responsabile de 

desfășurarea procedurilor de consultare, date de contact 

Mihail Glaval, specialist principal al Direcției gospodărie comunală,  

Piaţa Independenţei nr.1 bir. 447, tel. 0(231)5-46-93; 

 



 

 


