
 

ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice la proiectul de decizie a  

Consiliului municipal Bălți  

,,Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2020 – 2022” 

 

 Prin prezentul, este anunțată consultarea publică asupra proiectului de 

decizie a CMB ,,Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 

2020 – 2022” (decizia CMB nr. 2/50 din 25.02.2020). 

 Scopul proiectului: elaborarea și aprobarea Planului local anticorupție 

pentru anii 2020 – 2022.  

 Necesitatea elaborării şi aprobării proiectului de decizie: implementarea 

prevederilor 

- Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017; 

- Hotărîrii Guvernului RM nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020; 

- Hotărîrii Guvernului RM nr. 676 din 29.08.2017 privind aprobarea 

mecanismului de elaborare şi coordonare a planurilor sectoriale şi locale acţiuni 

anticorupţie pentru anii 2018-2020; 

- Hotărîrii Guvernului RM nr.188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale 

autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet. 

 Beneficiarii proiectului de decizie: cetățenii municipiului Bălți. 

 Rezultatul scontat: implementarea acțiunilor anticorupție privind 

înlăturarea și soluționarea problemelor și vulnerabilității în activitatea APL. 

 Impactul estimat al proiectului de decizie: tratarea și prevenirea actelor de 

corupție, asigurarea integrității agenților publici ai APL. 

 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, Legea RM nr. 982 din 11.05.2000 

privind accesul la informație, Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu 

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

elaborare și adoptare a deciziilor. 

 Recomandările privind proiectul de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate la adresa electronică cemirtansc.balti@gmail.com, la numărul de telefon 

+373 231 54617, sau pe adresa: Primăria municipiului Bălți, piața Independenței 

nr. 1, bir. 114.  

Termen de prezentare a recomandărilor: 10 zile lucrătoare după expirarea 

termenului declarat de Comisia Situații Excepționale a RM drept zile de odihnă, 

pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la 

autogestiune (Dispoziția nr. 14 din 06 aprilie 2020). În cazul dispunerii de CSE 

RM a prelungirii zilelor de odihnă, va urma și prelungirea termenului de prezentare 

a recomandărilor. 

 Proiectul Planului local anticorupție pentru anii 2020 – 2022 este disponibil 

pe pagina web oficială a Primăriei mun. Bălți www.balti.md. 
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