
Sinteza recomandărilor, 

parvenite în cadrul dezbaterilor publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălți  
„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului municipal Bălți” 

 

Nr

. 

d/o 

Autorul 

recomandărilor 

Recomandare Decizia 

privind 

acceptarea 

sau 

respingerea 

recomandării 

Argumentarea în cazul respingerii recomandărilor 

1.  Burlacu Sergiu, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

cap. 2 p. 5 -  în cadrul  ședințelor 

Consiliului mun. Bălți în sală să fie 

plasat în mod obligatoriu și drapelul 

Uniunii Europene 

Respins        Recomandarea a fost respinsă din cauza faptului că Republica 

Moldova „proclamă neutralitatea sa permanentă” în conformitate cu al. 

(1) din art. 11 din Constituția Republicii Moldova. 

p. 6 – de a modifica și a expune în 

redacția următoare: „Limba de lucru a 

Consiliului, a comisiilor consultative 

de specialitate și a anunțurilor oficiale 

este limba română, limba oficială a 

Republicii Moldova, la solicitarea 

consilierilor municipali – și alte limbi 

vorbite pe teritoriul municipiului 

Bălți”, să nu fie inclusă sintagma 

„doar limba rusă”, la solicitarea 

consilierului, dacă este vorbitor de 

limba ucraineană, să i se dea răspuns 

în ucraineană, dacă este vorbitor de 

limba rusă – în rusă 

Acceptat 

parțiail 

         Articolul schimbat în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 457 din 

14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale: „Şedinţele 

consiliului se desfăşoară în limba moldovenească sau în altă limbă 
utilizată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective”. 
      Sintagma folosită în Lege - „moldovenească” este înlocuită cu 

sintagma „de stat”. 
        În plus, bugetul mun. Bălți nu oferă fonduri pentru traduceri în alte 

limbi. 
 

p. 11 – de adăugat sintagma 

„instituțiile subordonate Consiliului 

mun. Bălți” 

Acceptat  



p. 17 – de completat litera d) cu 

sintagma următoare: să primească 

răspunsuri la solicitări imediat în 

cadrul ședințelor comisiilor 

consultative de specialitate și a 

ședințelor Consiliului municipal Bălți 

Acceptat 

parțial 

          Punctul 17 este păstrat neschimbat cu formularea recomandării „d) 
de a primi răspunsuri la întrebări și înterpelări în cadrul ședințelor 

comisiilor consultative de specialitate și ale consiliului municipal Bălți”, 
dar sintagma „imediat în cadrul ședințelor comisiilor consultative de 

specialitate și ale Consiliului municipal Bălți” se înlocuiește cu - „ în 
conformitate cu legislația în vigoare și cu prezentul regulament”, și anume 
punctele 50 și 51 din Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale - «50. Cei 
întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la 

următoarea şedinţă a consiliului» și «51. Cel interpelat are obligaţia să 
răspundă în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la 
proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării» și punctele 45 

și 46 prezentului regulament. 

p. 24 – de exclus litera c) Acceptat  

p. 103 – de expus în redacție nouă: 

„Ședințele sunt publice în afara de cele 

care întrunesc elemente de secret de 

stat, comercial sau informații care nu 

pot fi divulgate public” 

Respins           Punctul 103 a fost lăsat în versiunea anterioară, luând în considerare 

că la ședințele comisiilor consultative de specialitate ale consiliului, 
„elementele secretelor de stat, comerciale” nu sunt examinate, dar la 
„informații care nu pot fi divulgate public” se referă o mulțime de date cu 

caracter personal care sunt utilizate în textele proiectelor de decizii 
consiliului și de asemenea în baza Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal nu ar trebui să fie divulgate, în 
conformitate cu punctul 13 din Legea pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale 

„Ședințele comisiei, de regulă, sunt publice”. 

p. 106 – de exclus, deoarece ședințele 

Consiliului mun. Bălți sunt publice; 

Respins            Punctul 106 al Regulamentului reglementează organizarea 
ședințelor comisiilor consultative de specialitate, și nu a consiliului, 

corespunde punctului 13 al Legii nr. 457 din 14 noiembrie 2003 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea 
consiliilor locale și raionale și prevede executarea măsurilor 

organizatorice prin invitarea persoanelor interesate și a mass-media până 
la desfășurarea ședinței.  

p. 131 – sintagma „în limbile de stat și 

rusă” de a substitui cu sintagma „în 

limba de stat și la necesitate se traduc 

Acceptat 

parțial 

          În punctul 131 sintagma „în limba moldovenească” este înlocuită 

cu sintagma „de stat”. Sintagma „la necesitate se traduc în alte limbi la 
solicitarea consilierului” nu este acceptată, deoarece: 

1. Traducerea și publicarea pe site-ul oficial al primăriei a proiectelor 



în alte limbi la solicitarea 

consilierului” 

de decizii, precum și a materialelor conexe, se efectuează în 
procesul de elaborare a acestora, pentru populația municipiului 

Bălți, în conformitate cu al. (3) și (4) din p. 17 din Legea 
administrația publică locală: 

„(3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi 
alte părţi interesate au dreptul: 

a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului 

decizional; 
b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi 

modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la 
ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei; 

d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume 

propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor 
respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. 

(4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor 
administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile 
necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a 

cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor 
părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul: 

a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute 
de consiliul local; 

b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor 

recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni 
autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a 
programelor de activitate; 

c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii; 
d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe 

diverse suporturi informaţionale”. 
 
2.Punctul corespunde, de asemenea, punctului 37 din 

Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor 
locale și raionale: „Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba 

moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă”. 
 

     3. La începutul activității, consilierii municipali și-au exprimat dorința 

de a primi proiecte de decizii și alte materiale în limbile care le prefer, în 
conformitate cu care documentele se întocmesc. 



p. 146 – de adăugat: „în mod 

obligatoriu proiectele de decizii, 

avizele juridice și rapoartele de 

specialitate la momentul când se 

expediază inștiințarea despre 

convocarea ședinței Consiliului mun. 

Bălți” 

Acceptat  

2.  Calmîcov 

Maxim, consilier 

al Consiliului 

mun. Bălți 

de a include în Regulament a treia 

limbă oficială - limba ucraineană, de a 

organiza consultări cu Comunitatea 

ucraineană  în privința traducerii 

documentelor. 

 

 

Respins 

 

 

           Deoarece punctul 6 este expus în redacție ce corespunde punctului 

37 din Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea 

consiliilor locale și raionale: „Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă 

în limba moldovenească, urmând, după caz, să fie traduse în limba rusă”. 

3. Craevscaia-

Derenova 

Cristina, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

p. 6 de a introduce „limba de stat și 

alte limbi de circulație pe teritoriul 

unității administrativ-teritoriale”.  

Acceptat  

în punctul 8 sintagma „locuitorilor 

orașului” de a substitui cu „locuitorilor 

municipiului” 

Acceptat  

4. Lupu Diana, 

locuitor al mun. 

Bălți. 

toate ședințele ale Consiliului mun. 

Bălți să fie moderate în limba de stat – 

limba română 

Respins           Recomandarea nu corespunde punctului 6 prezentului proiect de 

regulament, care folosește sintagma „Ședințele consiliului se desfășoară 
în limba de stat sau într-o altă limbă utilizată pe teritoriul municipiului 

Bălți”. (Corespunde articolului 37 din Legea nr. 457 din 14 noiembrie 
2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și 
funcționarea consiliilor locale și raionale „Şedinţele consiliului se 

desfăşoară în limba moldovenească sau în altă limbă utilizată pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective”). 

   Sintagma folosită în Lege - „moldovenească” este înlocuită cu sintagma 
„de stat”. 

5. Bordianu Elena, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

modificarea p. 6 din Regulament sau 

excluderea lui pentru evitarea acestei 

probleme acute legate de limbă 

Acceptat  

modificarea p. 146 și anume: 

înaintarea proiectelor de decizii prin 

Respins            Deoarece în conformitate cu al. (3) din art. 16 din Legea 

administrația publică locală „Convocarea consiliului local se face cu cel 
puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de 



poșta electronică sau pe suport de 

hârtie cu cel puțin 7 zile lucrătoare 

înainte de desfășurarea ședințelor 

Consiliului mun. Bălți, pentru a-i oferi 

posibilitatea aleșilor locali de a 

examina toate materialele înainte de 

desfășurarea ședințelor comisiilor 

consultative de specialitate și 

Consiliului. 

şedinţa extraordinară”. 
 

6. Zelenețchii 

Veaceslav, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

p. 6 din Regulament să rămână în 

redacție propusă inițial 

 

Respins 

         Pentru a preveni situațiile controversate în consiliul, p. 6 a 
prezentului regulament este expusă în redacție: „Şedinţele consiliului se 

desfăşoară în limba de stat sau în altă limbă utilizată pe teritoriul 
municipiului Bălți”. 

           Sintagma folosită în Lege - „moldovenească” este înlocuită cu 
sintagma „de stat”. 

7. Boris Marcoci, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

de a clarifica p. 169 din Regulament. Acceptată Punctul este exclus 

8.  Blaj Ion, locuitor 

al mun. Bălți 

susține propunerile consilierului 

Sergiu Burlacu 

Acceptată  

9.  Formaniuc 

Ghennadii, 
consilier al 

Consiliului mun. 
Bălți 

Articolul nr. 8 „discuție liberă, 

publică” și „respectul față de cetățeni”, 
nr. 150 (p. b) și articolul nr. 151 (p. a) 

- privind dreptul cetățenilor „de a se 
familiariza cu proiectele de decizii și 
ordinea de zi a ședințelor consiliulu” și 

responsabilitășile consiliului„ 
informarea adecvată și la timp a 

problemelor discutate de consiliu”. 
Articolul 248 obligă să publice 
deciziile consiliului și avizele 

comisiilor „în termen de zece zile 
calendaristice”. Din hotărârea 

Guvernului din 2012 „privind paginile 

Respins         Recomandarea „la articolul nr. 246 de adăugat punctul L „copii 

scanate ale inițiativelor consilierilor și primarului” și punctul M 
„procesele-verbale ale ședințelor consiliului și ale comisiilor de 

specialitate”” este respinsă, deoarece nu este clar din conținutul 
propunerii ce a avut în vedere autorul prin cuvintele „inițiative ale 
consilierilor și primarului” Dacă autorul vorbește despre „inițiativă” ca de 

un proiect de decizie, atunci aceasta (proiectul de decizie) se include de 
primar în ordinea de zi a ședinței consiliului și se pregătească înainte de a 

fi examinată la ședința consiliului și publicată la fel ca alte proiecte. Dacă 
se intenționează propunerea consilierului exprimată în cadrul ședințelor, 
atunci aceasta se reflectă în procesul-verbal al ședinței consiliului, apoi se 

transferă spre executare după competența în urma întocmirii și semnării 
procesului-verbal al ședinței consiliului. 

      Recomandarea „la articolul nr. 248 de a stabili publicarea deciziilor 



oficiale ale autorităților administrației 
publice în rețeaua Internet”. 

Deci, articolele cincisprezece și 
optsprezece spun următoarele: 

„informațiile despre evenimentele 
oficiale organizate de autoritățile 
publice (ședințele, întâlniri, conferințe 

de presă, colegii etc.), precum și 
despre deciziile luate la aceste 

evenimente oficiale vor fi publicate pe 
pagina web nu mai tîrziu de 6 ore de la 
încheierea evenimentelor”. Nu pot să 

înțeleg de ce regulamentul nu prevede 
publicarea inițiativelor consilierilor și 

primarului în etapa propunerii lor. Și 
este deosebit de surprinzător faptul că 
nu se propune publicarea obligatorie a 

proceselor-verbale ale ședințelor 
consiliului și comisiilor. Cetățenii au 

dreptul să vadă întregul proces de 
lucru, să știe cine oferă ce și în spatele 
a ce. 

Propun adăugarea punctului L „copii 
scanate ale inițiativelor consilierilor și 
primarului” la articolul nr. 246 și 

punctul M „procesele-verbale ale 
ședințelor consiliului și ale comisiilor 

de specialitate”. 
      În articolul nr. 248, să se 
stabilească publicarea deciziilor 

consiliului și a avizelor comisiilor „nu 
mai târziu de 24 de ore de la 

aprobare”, publicarea copiilor scanate 
ale inițiativelor consilierilor și ale 
primarului și procesele-verbale ale 

ședințelor consiliului și ale comisiilor 
de specialitate - „nu mai târziu de 48 

consiliului și a avizelor comisiilor„ nu mai târziu de 24 de ore de la 
aprobare” a fost respinsă deoarece, în conformitate cu al. (1) din art. 20 

din Legea administrația publică localăe nr. 436 din 28.12.2006 „Deciziile 
consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării 

şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul 
consiliului”. Într-o perioadă specificată de 5 zile, se efectuiază lucrări de: 

• corectarea erorilor în textele deciziilor; 

• introducerea modificărilor în textele deciziilor adoptate la 
ședințele consiliului; 

• formatarea și tipărirea în limbile de stat și rusă a textelor complete 
ale deciziilor; 

• depersonalizarea deciziilor și tipărirea lor în limbile de stat și rusă; 

• scanarea tuturor (4) versiunilor deciziilor semnate și a materialelor 
conexe, inclusiv și avizelor CCS; 

1) proiecte de decizii cu conținut complet în limba de stat; 
2) proiecte de decizii cu conținut complet în limba rusă; 
3) proiect de decizii depersonalizate în limba de stat; 

4) proiect de decizii depersonalizate în limba rusă. 
           Având în vedere că la prelucrarea deciziilor după ședințe și 

pregătirea acestora pentru semnare necesită cel puțin 5 zile lucrătoare, 
pentru scanarea tuturor materialelor, inclusiv avizele comisiilor, cel puțin 
încă 5 zile și, de asemenea, că deciziile trebuie să intre în vigoare, în 

conformitate cu al. (6) și (7) art. 20 din Legea administrația publică locală 
nr. 436 din 28.12.2006 de la data „care nu poate preceda data includerii 
acesteia în Registrul de stat al actelor locale”, perioada de publicare „nu 

mai târziu de 24 de ore de la aprobare” este considerat imposibil de 
implementat. 

 
          În ceea ce privește recomandarea: „să stabilește publicarea copiilor 
scanate ale inițiativelor consilierilor și primarului și a proceselor-verbale 

ale ședințelor consiliului și ale comisiilor de specialitate - „nu mai târziu 
de 48 de ore de la depunerea inițiativei”, apoi, după cum sa menționat mai 

sus, nu este clar din conținutul propunerii ce înseamnă autorul sub 
cuvintele „inițiative ale consilierilor și primarului”. 
 

       În ceea ce privește recomandarea: „să se stabilească publicarea 
copiilor scanate ... a proceselor-verbale ale ședințelor consiliului și 



de ore de la depunerea inițiativei”. 
În același articol, pentru dispozițiile 

primarului cu privire la convocarea 
consiliului cu o listă de probleme 

propuse consiliului spre examinare, 
proiecte de decizii, repoarte de 
specialitate și note informative către 

acestea - să se stabilească termenul 
publicării „cel târziu la cinci zile 

înainte de ședința extraordinară și nu 
mai târziu de zece zile lucrătoare 
înainte de ședința ordinară”. 

comisiilor de specialitate - „nu mai târziu de 48 de ore de la depunerea 
inițiativei”, apoi conform al. (2) art. 64 din Legea administrația publică 

locală nr. 436 din 28.12.2006 «procesul-verbal al şedinţei consiliului, 
avizele comisiei de specialitate şi materialele aferente adoptării deciziei, 

în scopul exercitării controlului de legalitate al actelor menţionate la 
alin.(1), se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 10 
zile de la data şedinţei, în modul stabilit de Guvern», luînd în considerare 

că pregătirea procesului-verbal al ședinței consiliului necesită mult timp și 
este un document voluminos, această propunere a fost, de asemenea, 

respinsă. Un alt motiv pentru nepublicarea proceselor-verbale ale 
ședințelor consiliului și comisiilor de specialitate este complexitatea 
depersonalizării acestor documente și mult timp necesar pentru aceste 

acțiuni. 
 

   Este respinsă recomandare: „În același articol, pentru dispozițiile 
primarului de a convoca consiliul cu o listă de probleme propuse 
consiliului spre examinare, proiectele de hotărâri, rapoarte de specialitate 

și note explicative pentru acestea – de a stabili timpul de publicare „cel 
târziu cu cinci zile lucrătoare înainte de ședința extraordinară și cel târziu 

cu zece zile lucrătoare înainte de ședința ordinară", deoarece pe baza al. 
(3) a art. 16 din Legea administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006 
„Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de 

şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară”, 
și, de asemenea, potrivit al. (5) a acestui articol „În înştiinţarea 
convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea 

de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei”, rezultă că publicarea 
dispozițiilor de convocare a consiliului cu o listă de probleme propuse 

spre examinare, proiectele de decizii, rapoartele de specialitate și note 
explicative pot fi publicate nu mai devreme de 5 zile înainte de şedinţa 
ordinară şi - 3 zile înainte de şedinţa extraordinară. 

10.  Formaniuc 

Ghennadii, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

       „Ordinea de zi a ședinței 
consiliului”. Articolul 185. „Consiliul 
este obligat să examineze la ședița 

consiliului toate chestiunile de pe 
ordinea de zi aprobată sau să decidă 

amânarea chestiunilor neexaminate la 
ședința ulterioară a consiliului sau 

Acceptată 

parțial 

         În acest punct, fraza „Consiliul este obligat să examineze la ședița 
consiliului toate chestiunile de pe ordinea de zi aprobată” a rămas 
nemodificat, iar sintagma „sau să decidă amânarea chestiunilor 

neexaminate la ședința ulterioară a consiliului sau excluderea din ordinea 
de zi" se substituie cu propozițiile „În cazul în care consiliul nu a reușit să 

discute toate problemele de pe ordinea de zi, examinarea lor este amânată 
pentru următoarea zi lucrătoare într-o singură ședință. Deciziile aprobate 



excluderea din ordinea de zi”. Legea 
privind administrația publică locală în 

articolul 18 nu spune nimic despre 
amânarea sau anularea punctelor de pe 

ordinea de zi - doar că problemele 
suplimentare se introduc la începutul 
ședinței. Iar Legea privind 

Regulamentul-cadru, articolul 31, 
spune direct: „Dezbaterea problemelor 

se face în ordinea strictă în care 
acestea sînt înscrise pe ordinea de zi 
aprobată”. În plus, același lucru este 

indicat în articolul 184 al proiectului 
de regulament, dar următorul, 185, îl 

contrazice. 
Propun să fie dispusă punctul 185 în 
redacție următore: „Consiliul este 

obligat să examinează la o ședință a 
Consiliului toate problemele de pe 

ordinea de zi aprobată”. Și fie exclusă 
restul. 

în ziua următoare a ședinței sunt numerotate în ordinea priorității 
examinării lor în conformitate cu ordinea de zi și indicând data aprobării 

lor”.   
          

        Problema amânării examinării proiectelor pentru a doua zi în cadrul 
unei ședinței a consiliului nu contrazice art. 184 Regulamentului 
„Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt 

înscrise pe ordinea de zi aprobată” și stabilește acțiuni suplimentare în 
cazul unei situații în care este necesar un timp suplimentar pentru a 

finaliza examinarea problemelor de pe ordinea de zi. De asemenea, 
punctul nu contrazice punctului 18 din Legea administrația publică locală. 
 

11.  Formaniuc 

Ghennadii, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

         „În caz de absenţă a consilierului 
fără motiv întemeiat la şedinţa 

comisiei consultative de specialitate, 
în componența cărei este inclus, el este 

lipsit de drept de a da întrebări și de a 
lua cuvînt în cadrul examinării 
chestiunilor incluse în ordinea de zi a 

ședinței consiliului, în baza deciziei 
comisiei aprobate la ședința comisiei, 

la care consilierul a lipsit fără motiv 
întemeiat". 
Propunerea încalcă Legea cu privire la 

statutul alesului local (articolul 13, 
punctul h), potrivit căreia consilierul 

ales „să participe la dezbateri, să facă 
apeluri, să adreseze întrebări 

Acceptată  



raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să 
ceară răspunsuri”. În plus, acest punct 

este duplicat în articolul 17 din 
proiectul de regulament. Propun 

eliminarea acestui articol din 
versiunea finală a regulamentelor - 
contravine legislației republicane și 

poate provoca conflicte grave. 

12. Formaniuc 

Ghennadii, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

      În ceea ce privește articolul 89, 
care reglementează comisiile de 

specialitate ale consiliului municipal. 
Nu există întrebări cu privire la 
numărul lor - cinci comisii pentru 35 

de consilieri sunt destul de rezonabile. 
Cu toate acestea, după un an de muncă 

în consiliu, mă întreb - chiar avem 
nevoie de o comisie pentru 
„colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, 

turism, culte şi activităţi social-
culturale ”. 

Colaborare cu alte autorităţi – aparține  
competenței comisiei juridice, doar 
activitățile social-culturale ar putea 

prelua spre sine comisia pentru 
învăţământ, protecţie socială și 

sănătate publică. Problemele de 
construcție și arhitectură sunt 
examinate de către comisia 

gospodăriei municipale, care este deja 
inundată de probleme comunale și de 

proprietate. Problemele de construcție 
și arhitectură găsesc întotdeauna cel 
mai mare interes la orășenilor, 

provoacă cele mai aprinse și sincere 
discuții, ar trebui să fie separate într-o 

altă comisie, chiar împreună cu 
industria - atât industria, cât și 

Respins          Ținând cont că domeniile de activitate pentru care pot fi create 
comisii de specialitate sunt propuse în Anexa la Regulamentului-cadru 

privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat 
prin Legea nr. 457 din 14 noiembrie 2003, precum și faptul că problemele 
de construcție și arhitectură sunt rareori supuse spre examinare de către 

consiliu, iar problemele de industrie și agricultură nu se examinează deloc 
la ședințele consiliului, punctul 169 rămâne nemodificat. 

 



arhitectura - sunt două părți ale 
revigorării/renașterii semnificației 

istorice a orașului. 
Propun să adăugăm cuvintele „turism, 

culte și activități socio-culturale” la 
punctul „c” (ce) din articolul nr. 169. 
Punctul „e” de adăugat cu cuvintele „ 

colaborare cu alte autorităţi și 
înfrățire”. Punctul "d" de expus în 

redacție: "Arhitectură, construcții, 
industrie și agricultură". 

13. Formaniuc 

Ghennadii, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

        Articolul 4 din proiectul de 
regulament prevede că „Componența 

totală a consiliului este de 35 de 
consilieri”. Autorii fac trimitere la 

articolul 11 din Legea administrației 
publice locale. Acest lucru nu este în 
întregime adevărat. Articolul nu spune 

că ar trebui să existe exact 35 de 
consilieri în Consiliul municipal Bălți. 

Se afirmă că, dacă există mai mult de 
o sută de mii de locuitori, atunci există 
35 de consilieri. Propun de menționat 

articolul al patrulea al regulamentului 
în următoarea formulare: 

„Componența cantitativă totală a 
consiliului este determinată în 
conformitate cu Legea cu privire la 

administrația publică locală și 
Hotărârea Comisiei Eelectorale 

Centrale pe baza datelor de la Biroul 
Național de Statistică". Acest lucru nu 
va schimba nimic în esență, dar va fi 

corect în formă. 

Respins           În Regulamentul consiliului, numărul de consilieri a fost specificat 
pe baza numărului real de locuitori din municipiul Bălți. Regulamentul 

proprie a consiliului diferă de cel regulamentul-tip prin faptul că reflectă 
specificul unității administrativ-teritoriale care a elaborat proiectul. 

          În cazul unei modificării numericului a populației municipiului 
Bălți (în ultimii cel puțin 30 de ani, numericul populației nu s-a schimbat 
într-o asemenea măsură încât să influențeze schimbarea  numărului 

consilierilor), va fi posibil să se modifice prezentul regulament. 
 

 


