
ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice pe proiectul 

Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei municipiului Bălți 

 

Data amplasării anunțului 05.08.2021 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)   proiect de dispoziție a primarului 

Materiale aferente - 

Scopul proiectului de decizie Proiectul este elaborat și prezentat pentru consultare publică, în scopul 
reglementării procesului de comunicare internă și externă a Primăriei 

municipiului Bălți. 

Argumentarea necesităţii elaborării şi aprobării 
proiectului de decizie 

Proiectul a fost elaborat în legătură cu necesitatea aprobării Regulamentului 
privind comunicarea internă și externă a Primăriei municipiului Bălți. 

Beneficiarii proiectului de decizie Primăria municipiului Bălți, funcționarii/ salariații din primărie, cetățenii 

Rezultate în urma implementării proiectului de 

decizie 

Luând în vedere recomandările acceptate în rezultatul consultării, proiectul 

regulamentului va fi înaintat spre aprobare. 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie Adoptarea proiectului de dispoziție va contribui la: 
a)  formarea și menținerea imaginii credibile și pozitive a primăriei datorită 

activității transparente, responsabile, legale și de colaborare; 
b)  cultivarea conduitei etice și profesionale în rândul funcționarilor/ 

salariaților primăriei; 

c)  sporirea responsabilităţii personale ale funcționarilor/ salariaților faţă de 
procesul de comunicare cu toți participanții, atât din mediul intern, cât 
și din mediul extern; 

d)  asigurarea accesului societății la informaţie;  
e)  informarea publicului larg despre evenimentele publice din comunitate, 

inițiativele, politicile și activitatea primăriei; 
f)  informarea cetățenilor despre procesul decizional și crearea condiţiilor 

pentru implicarea acestora în procesul de luare a deciziilor; 

g)  sporirea încrederii cetăţenilor în activitatea primăriei. 

Modul de consultări (audienţe publice, discuţii, 
sondaj de opinii ale cetăţenilor, experţilor ş. a.) 

Crearea grupului de lucru ad-hoc. 

Termene de prezentare a recomandărilor Recomandările asupra proiectului regulamentului, supus consultării publice, pot 

fi transmise până la data de 20.08.2021 inclusiv,  în format fizic pe adresa mun. 
Bălți piața Independenței nr. 1, bir.114 din primărie, precum și în format 

electronic prin intermediul poștei electronice: primaria@balti.md sau 
paiuoctavian79@gmail.com. 

Numele, prenumele persoanei responsabile de 
desfăşurarea procedurilor de consultare, date de 

contact 

Conform dispoziției primarului nr. 124 din 24.06.2021 - specialistul principal al 
Secției relații cu publicul din cadrul DMD și RP Paiu Octavian; nr. de telefon 

de contact (0231) 26450. 
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