
Anunț 

cu referire la organizarea consultării publice la proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălți 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privnd achiziționarea bunurilor, 

lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale 

în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator” 

 

Scopul Elaborarea și aprobarea Deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privnd achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile 

municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcția de fondator” 

Beneficiarii Locuitorii municipiului Bălți 

Rezultatul scontat Asigurarea transparenței în procesul de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor în 

cadrul tuturor întreprinderilor municipale, în care CMB exercită funcția de fondator 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate 

cu legislația în vigoare 

În temeiul art.3 alin.(1), art.8 alin.(3), art.14 alin.(2) lit.z1 ) din Legea privind administrația 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii privind transparența în procesul decizional nr.239-

XVI din 13.11.2008, Legii privind accesul la informație nr.982-XIV din 11.05.2000, Legii cu 

privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09.08.2016 ”Cu 

privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Hotărîrii 

Guvernului nr.351 din 10.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea 

bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat, potrivit căreia autoritățile administrației 

publice locale vor examina oportunitatea aplicării prevederilor Regulamentului în vederea asigurării 

transparenței procedruilor de achiziție la întreprinderile municipale; 

conform art.7 alin.(2) lit.m) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală nr.246 din 23.11.2017, potrivit căreia fondatorul aprobă, în cazul întreprinderii 

municipale, regulamentul privind achiziționarea bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor 

Modalitatea de organizare a consultărilor Crearea grupului de lucru ad-hoc 

Locul, modul de acces la proiectul deciziei, modul 

de prezentare sau remitere a recomandărilor 

Recomandările pot fi prezentate: 

- la adresa: mun.Bălți, Piața Independenței nr.1, bir.250 al Primăriei mun.Bălți 

- prin poșta electronică: serviciulachizițiipublice@gmail.com 

Persoana responsabilă de desfășurarea 

procedurilor de consultare, date de contact 

Liliana Ceremuș, șef al Secției Achiziții Publice, 

Primăria mun.Bălți, Piața Independenței nr.1, bir.250, tel.0231-54-622 

Termenii de prezentare a recomandărilor pînă la 17.11.2020 
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