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Sinteza recomandărilor 

parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea evenimentelor  

cultural-masive pe teritoriul municipiului Bălţi” 

 

Nr. 

d/o 

Autorul 

recomandării 

Propunerea/ recomandarea Decizia cu privire 

la aprobare sau de 

respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în cazul 

refuzului 

1.  L.Sava Redactarea variantei iniţiale a cererii-tip, evitarea dublărilor, indicarea 

concretă a numărului de participanţi şi a numărului prezumtiv al 

spectatorilor, indicarea numelui, prenumelui şi datelor de contact ale 

organizatorului. 

Acceptat  

2.  V.Caraulan, 

Z.Gîrbea, 

N.Danilova, 

O.Cinchivscaia 

De a solicita de la organizator un document de studii, patentă etc, care 

ar confirmă dreptul organizatorului de a desfăşura acţiuni culturale 

masive, pentru a nu admite acţiuni neinspirate, plictisitoare etc. 

 Respinsă din 

considerentele, că 

majoritatea 

organizatorilor au 

abilităţile necesare 

pentru desfăşurarea 

acţiunilor masive, dar 

nu vor dispune de 

actele solicitate. 

3.  L.Sava Simplificarea numărului de anexe, neadmiterea birocratizării şi 

strângerii de multiple semnături. 

Acceptat  

4.  M.Loris Indicarea concretă a obligaţiunilor organizatorului prin metoda de 

bifare. 

Acceptat  

5.  L.Sava De modificat p.2.7: de exclus sintagma „în termen de  până la 10 zile”. Acceptat  

6.  L.Sava De omis p.2.6.  “Termenul de coordonare a autorizaţiei pentru 

desfăşurarea  acţiunii  masive de către persoana indicată în p.2.5. este  

de până la 2 zile lucrătoare”. 

Acceptat  

7.  L.Sava Redactarea p. 2.4.  în felul următor: 2.4. În cazul examinării cererii 

prealabile cu rezultat pozitiv, Administraţia publică locală eliberează 

formularul de coordonare a Autorizaţiei pentru desfăşurarea 

Acceptat  
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acţiunii masive (în continuare Autorizaţie).” 

8.  L.Sava, 

N.Danilova 

De modificat p.2.2 în următoarea redacţie: 2.2. Orice persoană care 

intenţionează să desfăşoare o acţiune masivă notifică în scris Primăria 

municipiul Bălţi, printr-o cerere prealabilă pe numele primarului, cu 

cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării acţiunii masive. 

Acceptat  

9.  L.Sava 

Inspectoratul de 

Poliție mun. Bălți 

De modificat p.3.2 în următoarea redacţie: „Acţiunea  masivă, de 

regulă, se începe  nu mai devreme de ora 10.00 şi  se termină nu mai 

târziu de ora 22.00, cu excepţia acţiunilor  masive  dedicate Anului 

Nou, Zilei oraşului etc.” 

Acceptat  

10.  L.Sava 

 

De modificat p.3.2 în următoarea redacţie: „Acţiunea  masivă, de 

regulă, se începe  nu mai devreme de ora 10.00 şi  se termină nu mai 

târziu de ora 22.00. ” 

  

11.  V.Balan De modificat denumirea proiectului de decizie: de completat cu 

sintagma ”sportive, de divertisment”. 

 Respins: 

În p. 1 2.  a 

Regulamentului este 

stipulată  procedura de 

organizare şi 

desfăşurare a acţiunilor 

masive cu caracter de 

divertisment, de 

iluminare culturală, de 

odihnă, show-

programelor, acţiunilor 

sportive, care se 

desfăşoară în locuri 

publice – parcuri, 

scuare, străzi, pieţe 

municipale, rezervoare 

de apă, amplasate pe 

teritoriul municipiului 

Bălţi. 

12.  V.Balan În p. 2.2 a  Regulamentului, varianta în limba rusă, cuvântul 

«уведомляет» de înlocuit cu cuvântul  «извещает». 

Acceptat  
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13.  V.Balan În partea al doilea a p. 2.3. (”La cererea privind desfăşurarea acţiunii 

masive se va anexa…”) sintagma ”copia Statutului şi certificatului de 

înregistrare în calitate de persoană juridică” de înlocuit cu ”Extrasul 

de la Agenţia Serviciilor Publice”.  

Acceptat  

14.  V.Balan În p. 2.6. de stabilit numărul-limita a participanților și a spectatorilor 

pentru instalarea bio-WC-lor. 

 Respins: 

 1) în p. 1.1 este 

descrisă definiţia 

noţiunii ”acţiunilor 

cultural-masive”, cu 

indicarea numărului-

limita a participanţilor 

şi a spectatorilor – 

”...de la cel puţin 100 

de persoane...” 

15.  V.Balan De completat p. 3.4. cu sintagma «conform indicaţiilor primăriei» 

după cuvintele ”Organizatorul acţiunii masive”. 

Acceptat  

16.  V.Vlad De examinat necesiatatea instalării bio-WC-lor cât din punctul de 

vedere a numărului de participanţilor, atât şi duratei de desfăşurare a 

acţiunii masive.  

Acceptat  

17.  V.Vlad 

 

De stabilit locurile pentru instalarea ale bio-WC-lor în conformitate cu 

locurile desfăşurării a acţiunilor cultural-masive. 

 Respins: 

locurile pentru 

instalarea ale  

bio-WC-lor sunt stabilite. 

18.  V.Balan  

I.Serdiuc 

De completat p. 2.8. – după cuvântul ”notificare” cu sintagma ”sau 

cerere” în fel următor: ”notificare/cerere”. 

Acceptat  

19.  I.Serdiuc De modificat Cerere (tip) în conformitate cu modificările în 

Regulament. 

Acceptat  

20.  L.Sava P. 2.8. de modificat în conformitate cu tradusul în limba rusă Acceptat  

21.  I.Serdiuc  

V.Balan 

De completat p. 2.7. cu sintagma ”prin intermediul Ghişeului Unic” 

după cuvintele ”publice locale”. 

Acceptat  

22.  V.Vlad De completat p. 2.3 şi formularul Cererii (tip) cu sintagma ”ora Acceptat  
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L.Sava depunerii”. 

23.  L.Sava 

I.Serdiuc 

De completat formularul Autorizării cu sintagma ”nr._____, din 

_______________20___”. 

Acceptat  

24.  V.Grati În p. 1.3. de exclus eroarea tehnică în numerotare – de exclus dublarea 

nr.1.3. 

Acceptat  

25.  V.Grati P. 3.4. de completat cu sintagma ”de asigurat achitarea prealabilă a 

serviciilor comandate conform contractelor încheiate”. 

 Respins: 

în cazul încheierii 

contractului cu 

întreprinderile, care nu 

sunt ÎM, obligaţiunea 

de achitarea prealabilă 

poate încărca drepturile 

ale agentului economic 

în cazul când contractul 

încheiat prevede alt 

mod de achitare a 

serviciilor.  

26.  R.Chicimaniuc P. 2.6., sintagma ”respectarea ordinii publice” de modificat în felul 

următor ”menţinerea şi asigurarea  ordinii publice”. 

Acceptat  

27.  R.Chicimaniuc De completat Autorizaţie (tip), partea ”Coordonat”, de completat cu 

coordonarea de către Regimentul de Patrulare ”Nord” şi de U/m 1003. 

Acceptat  

 


