
ANUNŢ 

privind organizarea desfăşurării consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului 

municipal Bălţi ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025” 

 

 

         Evenimentul de consultare publică se va desfășura la data de 9 aprilie 2021, începând cu 

orele 14:00, sala 101, în incinta primăriei Bălți, prin ședința grupului de lucru ad-hoc. 

Proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025” este disponibil pe 

pagina-web oficială a primăriei municipiului Bălți: http://balti.md/consultari-publice/proiecte-de-

decizii/. 

Scopul proiectului este aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025. Strategia de dezvoltare social-economică a municipiului 

Bălţi pentru anii 2021-2025 este un document de referinţă care conţine aspecte de management, 

viziunea şi obiectivele strategice de dezvoltare, facilitînd luarea deciziilor importante în toate 

domeniile de activitate. 

 Necesitatea elaborării și aprobării proiectului de decizie. Finisarea termenului de 

implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Bălţi pentru perioada 2016-2019 

aprobată prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 17/2 din 07.12.2015, impune necesitatea 

elaborării unui nou document strategic de dezvoltare social-economic al municipiului. 

Strategia are la bază documentele de programare locale, regionale și naționale, fiind 

elaborată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, privind descentralizarea administrativă" nr. 435-XV din 28.12.2006, 

decizia Consiliului mun. Balti nr. 1/3 din 23.02.2021, privind desfăşurarea consultărilor publice cu 

privire la proiectul de decizie a Consiliului mun. Bălţi ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de 

dezvoltare social-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025”. 

Beneficiarii Strategiei sunt locuitorii municipiului Bălți, structurile societății civile, 

instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum şi toate persoanele interesate în 

dezvoltarea social-economică locală. 

Rezultatele scontate. Ca urmare a implementării Strategiei se urmărește ca municipiul 

Bălți să devină un oraș confortabil vieții urbane, care oferă locuitorilor săi educație și sănătate 

accesibilă și de calitate, produce bunăstare și asigură o dezvoltare economică competitivă 

dinamică și durabilă, în condiții de eficiență și transparență administrativă. 

 Recomandările privind proiectul de decizie supus consultării publice pot fi expediate până 

la data de 12.04.2021, la adresa electronică primariabalti@mail.ru, la numărul de telefon (0 231) 

2-30-46 sau pe adresa primăriei municipiului Bălți, Piața Independenței nr. 1, biroul 235. 
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