
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la ini ierea procedurilor de consultare ț
publică cu societatea civilă în procesul decizional 
”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
conferirea titlului „Cetăţean de onoare al municipiului 
Bălţi” în redac ie nouăț

În conformitate cu art. 3, p. (2) art. 8, p. z1) art. 14 din Legea RM privind administra iaț
publică  locală  nr.  436-XVI  din  28.12.2006,  Legea  RM  privind  transparen a  în  procesulț
decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, Legea RM privind accesul la informa ie nr. 982-XIV dinț
11.05.2000,  Hotărârea  Guvernului  RM  cu  privire  la  mecanismul  de  consultare  publică  cu
societatea  civilă  în  procesul  decizional  nr.  967  din  09.08.2016,  pe  baza  deciziilor  Comisiei
privind revizuirea materialelor i a propunerilor de conferire a titlului ”Cetă ean de onoare alș ț
mun. Băl i”, întocmite într-un proces-verbal din 12.05.2020, în scopul îmbunătă irii activită ii înț ț ț
cadrul procedurii înaintării i aprobării candidaturilor  la conferirea titlului ”Cetă ean de onoareș ț
al mun. Băl i”, precum i pentru a primi recomandări din partea păr ilor cointeresate i în scopulț ș ț ș
asigurării informării popula iei despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Băl i, -ț ț

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se ini iază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizionalț
”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare
al municipiului Bălţi” în redac ie nouăț ” prin modalitatea organizării dezbaterilor publice.

2. Se  pune  în  sarcina  primarului  mun.  Băl i  dlui  Usatîi  Renato  asigurarea  desfă urăriiț ș
procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire
la  aprobarea  Regulamentului  privind  conferirea  titlului  „Cetăţean  de  onoare  al
municipiului Bălţi” în redac ie nouăț ”, i anume:ș
2.1. elaborarea în perioada 08.06.2020 – 26.06.2020 a proiectului ini ial de decizie;ț
2.2. desfă urarea  procedurilor  de  consultare  publică  cu  societatea  civilă  prinș

modalitatea organizării dezbaterilor publice în perioada 29.06.2020 – 17.07.2020.
3. Se suspendă ac iunea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetăţean de onoare alț

municipiului Bălţi”, aprobat prin decizia Consiliului mun. Băl i nr. 3/43 din 30.03.2017,ț
i recep ionarea materialelor i propunerilor de conferire a titlului ”Cetă ean de onoare alș ț ș ț

mun. Băl i” până la aprobarea Regulamentului în redac ie nouă.ț ț
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de

specialitate pentru drept i disciplină.ș

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc






