
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

 

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere  

a câinilor, pisicilor și altor animale pe teritoriul municipiului Bălţi în redacţie 

nouă și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența animalelor  

fără supraveghere, colectarea cadavrelor de animale, înmormântarea (utilizarea) 

lor pe teritoriul municipiului Bălți” 

 

În conformitate cu Legea RM nr. 239- XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație, art. 3, art. 8 al. 

(2) și (3), art. 14 al. (2) lit. z¹) al Legii Repulicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, 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, în scopul actualizării Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor pe teritoriul 

municipiului Bălți aprobate prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/14 din 24.06.2010, 

reglementării desfășurării activităților pentru capturarea animalelor fără supraveghere și 

gestionării numărului lor pe teritoriul municipiului Bălți, precum și asigurării informării populației 

despre procesul aprobării deciziilor Cosiliului municipal Bălți, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu 

privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a câinilor, picicilor și altor animale pe teritoriul 

municipiului Bălţi în redacţie nouă și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența 

animalelor fără supravegere, colectarea cadavrelor de animale, înmormântarea (utilizarea) lor 

pe teritoriul municipiului Bălți” prin metoda solicitării opiniei experţilor. 

2. Primarul municipiului Bălţi să asigure:  

2.1. elaborarea proiectului inițial de decizie în perioada de la 14.12.2020 pînă la 28.12.2020;  

2.2. desfăşurarea procedurii obligatorii şi suplimentare de consultare prin metoda solicitării 

opiniei experţilor în perioada de la 04.01.2021 pînă la 18.01.2020.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, adimistrarea bunurilor şi protecţia mediului şi pentru 

drept şi disciplină.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi           Irina Serdiuc 

 

 



 



 
 


