
Anunţ  
privind organizarea consultării publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziiei Consiliului mun. Bălți  

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă”  
 

Data amplasării anunțului   11.01.2021 

Tipul deciziei (denumirea proiectului) Proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
conferirea titlului ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă” 

Materiale aferente  Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/43 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind conferirea titlului „Cetățean de onoare a municipiului Balti” (acțiunea a fost suspendată prin 
p.3 din decizia CMB nr. 5/27 din 05.06.2020 până la aprobarea Regulamentului în redacție nouă). 

Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 5/27 din 05.06.2020 „Cu privire la inițierea 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 redacție nouă”. 
Proces-verbal al dezbaterilor publice pe marginea proiectelor de decizii Consiliului municipal Bălți 
”Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” din 09.08.2019. 

Proces-verbal al dezbaterilor publice pe marginea proiectelor de decizii Consiliului municipal Bălți 
”Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” din 12.02.2020. 

Scopul proiectului de decizie Acest proiect de decizie este elaborat și prezentat pentru consultare publică, în scopul ajustării 

normelor de Regulament, în concordanță cu realitățile moderne și recomandările societății civile, 
exprimate în cadrul consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii privind conferirea titlului 
de Cetățean de onoare, desfășurate în anii 2019 – 2020. 

Argumentarea necesităţii elaborării şi aprobării 

proiectului de decizie 

Proiectul a fost elaborat în legătură cu necesitatea: 

 modificării și adaptării temeiurilor pentru conferirea unei persoane titlul de Cetățean de 
onoare la realitățile moderne bazate pe necesitățile societății; 

 reglementării prevederilor referitor la conferirea titlului de Cetățean de onoare post-mortem; 

 optimizării procesului și sporirii operativității adoptării deciziilor de conferire a titlului de 
Cetățean de onoare, prin reducerea numărului de proceduri reglementate de Regulament de la 
trei (funcționarea comisiei, consultările publice și aprobarea deciziilor de către Consiliul 
mun. Bălți) până la două (consultări publice și aprobarea deciziilor Consiliului mun. Bălți), 

precum și asigurarea coerenței acțiunilor în desfășurarea acestora; 

 asigurării reglementării clare a procedurii de depunere a demersurilor privind conferirea 
titlurilor de Cetățeni de onoare pentru astfel de inițiatori cum ar fi colectivele întreprinderilor, 
asociațiile obștești și grupuri de cetățeni; 

 aducerii în concordanță a aspectului exterior al legitimațiilor, diplomelor cu tehnologiile 
moderne de confecționare a produselor poligrafice, elaborării Cărții Cetățenilor de onoare și 
etc. 

Beneficiarii proiectului de decizie Cetățenii municipiului Bălți, Cetățeni de onoare ai municipiului Bălți. 



Rezultatele așteptate în urma implementării 

proiectului de decizie 

Modificările propuse în proiect vor permite actualizarea și armonizarea procedurilor interne legate de 

acordarea titlului de Cetățean de onoare, vor asigura coordonarea acțiunilor în timpul implementării 
acestora. 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie Adoptarea proiectului de decizie va contribui la activitatea mișcării societății civile ce țin de conferire 

a titlului de Cetățean de onoare, va permite evaluarea performanțelor înalte și a calităților persoanelor 
care merită titlul Cetățeanului de onoare. 

Modul de consultări (audienţe publice, discuţii, 

sondaj de opinii ale cetăţenilor, experţilor ş. a.) 

Dezbatere publică. 

Termene  de prezentare a recomandărilor 11.01.2021 - 22.01.2021.  

Numele, prenumele persoanei responsabile de 

desfăşurarea procedurilor de consultare, date de 
contact 

Șef al Direcției administrație publică a primăriei mun. Bălţi, L. Dovgani, piața Independenței, 1,  

tel. 0 (231) 54 695, e-mail: dap.primaria@mail.ru 
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