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Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea notificării  

Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  

nr. 1304/OT1-163 din 04.02.2019  

 

În conformitate cu  Legea  privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 

lit. (z1), art.14,  Legea privind transparenţa în procesul  decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, 

Hotărârea Guvernului  nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare 

publică  cu societatea civilă în procesul decizional”, examinând notificarea Oficiului Territorial 

Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-163 din 04.02.2019 privind reexaminarea și 

modificarea Deciziei nr. 16/52 din 27.12.2018 „Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la 

proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a adăpostului pentru animalele fără stăpân în mun. Bălți”, având în 

vedere faptul că obiectul  Deciziei Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la desfăşurarea 

consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a adăpostului pentru animalele fără stăpân în 

municipiul Bălți” nr. 16/52 din 27.12.2018, (inclusiv p.2.1.), corespunde denumirii, astfel încât  

procesul de elaborare a deciziei din momentul consultărilor publice se consideră a fi unul din 

etapele asigurării transparenţei, care presupune oferirea recomandărilor  în baza  p.2 art.12 al 

Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2018 şi art. 26  Hotărârii 

Guvernului RM  cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional nr. 967 din 09.08.2016 ( „Termenul de prezentare a recomandărilor asupra 

proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului 

referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind 

organizarea consultărilor publice”). 

Luând în considerare situaţia analogică cu Hotărârea Guvernului RM  cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional  nr. 967 din 

09.08.2016, denumirea căreia, la fel,  prezintă şi obiectul actului legislativ, exprimat în forma 

generalizată  a domeniului de aplicare, care nu se reflectă ca etapă de elaborare a deciziei. 

În conformitate cu p.2, art. 1 al Legii cu privire la actele normative  nr. 100  din 

22.12.2017, în baza căreia Decizia nr. 16/52 din 27.12.2018 ”Cu privire la desfăşurarea 

consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a adăpostului pentru animalele fără stăpân în 

municipiul Bălți” nu reflectă domeniul de aplicare al Legii,- 

 

Consiliul  municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se satisfac parțial cerințele indicate în notificarea Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1-163 din 

04.02.2019 cu privire la reexaminarea și modificarea Deciziei Consiliului municipal Bălţi 

nr. 16/52 din 27.12.2018 ”Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul 

deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a adăpostului pentru animalele fără stăpân în municipiul Bălți”. 



2. Se introduc modificări în preambula Deciziei Consiliului municipal Bălţi nr.16/52 din 

27.12.2018 Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului 

municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

adăpostului pentru animalele  fără stăpân în municipiul Bălți”: 

- propoziția „Hotărârea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 ”Cu privire la acțiunile de 

implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional” a înlocui cu propoziția ”Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 ”Cu 

privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”. 

3. Se resping alte cerințe a notificării Cancelariei de Stat ca fiind considerate  neîntemeiate.  

4. Controlul asupra deciziei executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor 

consultative  de specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru 

drept şi disciplină, pentru gospodărie comunală, administrarea bunurilor și priotecția 

mediului. 

 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


