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Cu privire la inilierea
procedurilor de consultare publicd
cu societatea civild in procesul
decizional "Cu privire la aprobarea
Regulamentului funcliondrii cimitirelor
pe teritoriul municipiului Bdlti".

conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenla in procesul
decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informa{ie, afi. 3, p.(2) afi. 8,
p. z\ art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrafia publicd local6, Hotdrirea
Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 "Cu privire la rhecanismul de consultare publica cu societatea
civild in procesul decizional", Hotdrdrea Guvernului nr. 1072 din 22.10.98 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la cimitire qi in scopul reglamentdrii funcliondrii cimitirelor pe teritoriul
municipiului Bdl1i, precum gi pentru asigurarea informdrii populaliei despre procesul aprobdrii
deciziilor Consiliului municipal 8611i,-
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Se pune in sarcina dlui Veaceslav Zincovschi, qef a Direcfiei gospoddrie comunalS, sd asigure
desfbqurarea consultdrilor publice la proiectul de decizie al Consiliul municipal B6lli "Cu privire la
aprobarea Regulamentului funcliondrii cimitirelor pe teritoriul municipiului Bdlfi" prin modalitatea
credrii grupului de lucru ad-hoc in perioada 07.12.2020 -20.01.2021.
Se desemneazd persoana responsabild de desfdqurarea procedurilor de consultare publicd pe
marginea proiectului deciziei menlionate Ala Ldteanu, qef a SCCVSP DGC.
Se aprobd lista pdrlilor interesate, cu care vor fi desfbqurate consultSri publice pe marginea
proiectului de decizie, conform anexei.
Se aprobd componenfa grupului de lucru ad-hoc au reprezentanlii pdr{ilor interesate in perioada
desfdEurdrii consultdrilor publice pe marginea proiectului in urmdtoarea componenld:
Nicolai GrigoriEin - viceprimarul mun. BAIIi, preqedintele grupului de lucru ad-hoc;
$mulschii Ghenadie - viceprimarul mun. BAlli, vicepreqedintele grupului de lucru ad-hoc;
Ala Ldteanu - qef a SCCVSP DGC, secretarul grupului de lucru ad-hoc;

Membrii grupului de lucru.
Irina Serdiuc - Secretarul Consiliului qi a municipiului Bdltri;
Veaceslav Zincovschi - qef Direclie gospoddrie comunald;
Vitalie Balan - Eef Direclie juridicd;
Ivan Macovschi - Eef Direclie arhitecturd qi urbanism;
Vera Rusu - qef Direclie general6 financiar-economicd;
Iurii Hmarnii - administrator IM "DRCD Bdlfi";
5. Se pune in sarcina dnei Ala Ldteanu, persoana responsabild de desftqurarea procedurilor de
consultare publicd pe marginea proiectului deciziei sus menlionate:

Pini la 24.12.2020:
a) s[ plaseze anunlul privind inilierea elabordrii decizie pe pagina web oficial[

a

primdriei;

b) sd informeze pdrlile interesate despre inilierea elaborSrii deciziei, conform p. 3 a prezentei
dispozilii;
Pini la 30.12.2020:
c) sd elaboreze textul inilial a proiectului de decizie;
d) sd plaseze pe pagina web oficiald a primdriei textul initial a proiectului de decizie qi anunlul de
organizarc a consultdrilor publice pe marginea proiectului deciziei;

e) sblxpedieze membrilor grupului de lucru ad-hoc textul initial al proiectului de decizie, cu scopul
elebordrii recomanddrilor cu ulterioard examinare la qedinla grupului de lucru.
Pini la 15.01.2021:
f) sd organizeze Eedinla grupului de lucru ad-hoc, cu anahza propunerilor parvenite ;i sd intocmeascd
varianta finald a proiectului de decizie.
Pini la 18.01.2021:
g) s6 intocmeascfl un dosar privind elaborarea proiectului de decizie;
h) sd coordoneze varianta fina16 a proiectului deciziei, luind in consideralie recomanddrile acceptate,
cu examinarea ulterioard a acestuia la qedinla Consiliului municipal Bdlli'
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Controlul asupra execut[rii prezentei dispozilii mi-l asum'

Primarul mun.

Renato Usatii

Bilti

Contrasemnati:
Nicolai GrigoriEin

Viceprimarul mun. Bdlli
Secretarul interimar al Consiliului

pun. Balti
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Angelina Cernogal
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$eful Direcliei Juridice

Vitalie Balan

$eful Direcliei gospoddrie comunald

Veaceslav Zincovschi
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Lista pa4ilor interesate
in desfbqurarea consultarii publice la proiectul de decizie
,, Cu privire la aprobarea Regulamentului funcliondrii cimitirelor pe teritoriul municipiului Bdlli"
Pdrfi interesate
(Denumirea institutiei)

Domeniul de activitate

2.

Nicolai Grieorisin
Irina Serdiuc

;

Preqedintele comisiei consultative de specialitate

Viceprimarul mun. B6l{i
Secretarul Consiliulul
municipal Bdlti
Consiliul municipal Bdl{i

Nr.d/
o

8.

pentru gospoddrie municipald, administrarea bunurilor
si protectia mediului
PreEedintele comisiei consultative de specialitate
nentru drept si disciPlind
D rectia Generald Financiar-Economicd
D rectia Juridica
D rectia Gospoddria Comunald
Directia Arhitecturd $i Urbanizm

9.

IM..DRCD Bdlti''

A
T.

5.
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7.

Consiliul municipal Bdlli
Admin
Admin
Admin
Admin
urilirat

strat a publica ocald
strat a publicd ocal6
stratia publicd ocal6
stratia publicd ocald

publice

