
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la iniţierea procedurilor de  

consultare publică cu societatea civilă în  

procesul decizional „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de efectuare a  

reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul 

locativ municipal în mun. Bălți”. 

 

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

decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, p. (2) art. 8, p. z1) 

art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărârea 

Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică           

cu societatea civilă în procesul decizional”, decizia Consiliul municipal Bălţi nr. 6/49 din 

27.10.2011 «Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea 

tehnică şi reparaţia blocurilor locative şi echipamentelor tehnice din interiorul blocului             

(de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)»,  

în legătură cu numeroasele adresări ale cetățenilor municipiului privitor la restituirea mijloacelor 

bănești pentru reparația acoperișului din propriile mijloace financiare, precum şi pentru 

asigurarea informării populaţiei despre procesul aprobării deciziilor,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se iniţiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a 

acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți” prin modalitatea 

organizării dezbaterilor publice. 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi asigurarea desfăşurării procedurilor de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul 

locativmunicipal în mun. Bălți”, şi anume: 

2.1.  elaborarea în perioada 21.12.2020 - 05.01.2021 a proiectului iniţial de decizie; 

2.2. desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă prin modalitatea 

organizării dezbaterilor publice în perioada 06.01.2021 - 20.01.2021. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 

 









 
 


