
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică  

cu societatea civilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat  

în cadrul instituției gazdă - Primăria municipiului Bălți” 

 

 În conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. z1) din Legea RM privind administrația publică 

locală nr. 436 din 28.12.2006, Hotărârea Guvernului RM cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societate civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016, Legea privind 

transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, Legea voluntariatului nr. 121 din 

18.06.2010, Hotărârea Guvernului nr. 158 din 12.03.2012 cu privire la implementarea Legii 

voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 525 

din 15.07.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Comisiei de certificare și a modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat, 

și în scopul asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor Consiliului municipal 

Bălţi, a informării și asigurării participării societății civile din municipiu în procesul decizional, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedura de consultare publică cu societatea civilă la proiectul deciziei 

Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea activităţii de voluntariat în cadrul instituției gazdă - Primăria municipiului Bălți” 

prin modalitatea solicitării opiniilor experților. 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălți, dlui Usatîi Renato, să asigure: 

2.1. elaborarea, în perioada 07.12.2020 – 21.12.2020, a proiectului inițial de decizie; 

2.2. desfășurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional 

prin modalitatea solicitării opiniilor experților, în perioada 22.12.2020 – 13.01.2021. 

 

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

specialitate pentru drept și disciplină și pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  





 
 


