
         Republica Moldova                                                                     Республика Молдова    
  CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI                  СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ
           pia a Independenţei, 1ța Independenţei, 1                       площадь Индепенденцей, 1
           MD-3100, m. Bălţi,          МD-3100, м. Бэлць,D-3100, м. Бэлць,
           Republica Moldova          Республика МD-3100, м. Бэлць,олдова
      
  __________________Nr._______________________                  
 La Nr. ____________de la_______________________                                                    

Proiect

Către dl Igor Gordaș
mun. Băl i, str. Bulgară, 148/2ța Independenţei, 1

În  temeiul  art.  15  alin.  (1),  69  alin.  (2)  i  78  alin.  (1)  din  Codul  administrativ  nr.  116 dinș
19.07.2018 peti iia Dvs, înregistrată la Primaria municipiului Băl i sub nr. G-710/23 din 18.05.2021ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
i adresată Consiliului mun. Băl i, cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Băl i nr. 16/4ș ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1

din  21.12.2021  „Cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind  Organizarea  i  func ionareaș ța Independenţei, 1
Comisiei municipale pentru protec ia drepturilor omului i a componen ei nominale” (punctele 3 i 4,ța Independenţei, 1 ș ța Independenţei, 1 ș
anexele  nr.  1  i  2),  ș elaborarea  i  aprobarea  anexei  nr.  3  (Regulamentul  privind  activitateaș
coordonatorului  Comisiei  municipale  pentru drepturile  omului)  la  decizia  Consiliului  mun.  Băl ița Independenţei, 1
men ionată,  ța Independenţei, 1 a fost examinată la  edin a ordinară a Consiliului mun. Băl i din  ____ ___________ș ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
2021.

Urmare a examinării peti iei, Consiliul mun. Băl i consideră necesar de a Vă explica următoarele.ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1

Punctul 3 al deciziei Сonsiliului МD-3100, м. Бэлць,unicipal Băl i nr. 16/4 din 21.12.2020 ța Independenţei, 1 în care se men ioneazăța Independenţei, 1
următoarele: „3. Se stabile te, că, în caz de eliberare din func iile de inute a unor membri ai Comisieiș ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
municipale pentru protec ia drepturilor omului, atribu iile lor în cadrul Comisiei vor fi exercitate deța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
persoanele nou-desemnate în func iile respective, fără emiterea unei noi decizii”, se referă, în egalăța Independenţei, 1
măsură, atât la func ionarii publici i conducătorii organiza iilor necomerciale, inclu i în componen ața Independenţei, 1 ș ța Independenţei, 1 ș ța Independenţei, 1
Comisiei,  cât i la consilierii municipali,  care sunt mebri ai Comisiei municipale pentru protec iaș ța Independenţei, 1
drepturilor  omului i sunt pre edin i  i/sau secretari  ai  Comisiilor  consultative de specialitate  aleș ș ța Independenţei, 1 ș
Сonsiliului МD-3100, м. Бэлць,unicipal Băl i, precum i consilierii locali, ale i de cetă enii municipiului Băl i, pentruța Independenţei, 1 ș ș ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
a reprezenta interesele comunită ii băl ene în organul reprezentativ al administra iei publice locale. Înța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
cazul modificării structurii Сonsiliului МD-3100, м. Бэлць,unicipal Băl i i/ sau Comisiilor consultative de specialitate,ța Independenţei, 1 ș
aceste modificări vor fi reflectate separat în actul corespunzător.

Prin prisma punctului  3 al  deciziei  Consiliului  mun. Băl i  nr.  16/4 din 21.12.2020, indicareața Independenţei, 1
persoanei  fizice concrete,  desemnate în calitate  de coordonator pentru drepturile  omului,  nu este
obligatorie.

Сonsiliul  mun. Băl i  ța Independenţei, 1 сonsideră inoportună elaborarea i aprobarea Regulamentului cu privire laș
activitatea  coordonatorului  pentru  drepturile  omului,  deoarece  domeniul  de  activitate  al
Сoordonatorului este descris detaliat în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 65/2019.

În  legătură  cu  faptul,  că  structura  Primăriei  municipiului  Вăl i  nu  include  subdiviziuneața Independenţei, 1
structurală  cu  competen ele  exclusive  în  domeniul  drepturilor  omului,  însă  în  Direc ia  culturăța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
activează specialistul  principal  în domeniul  rela iilor  interetnice i drepturilor  omului,  copia fi eița Independenţei, 1 ș ș
postului  căruia  a  fost  prezentată  ca  anexă  la  răspunsul  la  demersul  Dvs  cu  nr.  G-1596/23  din
07.08.2019,  Сonsiliul  mun. Băl i a decis de a pune în sarcină specialistului principal în domeniulța Independenţei, 1
rela iilor interetnice i drepturilor omului indeplinirea atribu iilor secretarului Comisiei, reie ind dința Independenţei, 1 ș ța Independenţei, 1 ș
competen ele aprobate în fi a postului specialistului men ionat. ța Independenţei, 1 ș ța Independenţei, 1

De asemenea,  Сonsiliul  mun. Băl i  ța Independenţei, 1 сonsideră  necesar  să  reamintească,  că  fiecare  cetă ean  alța Independenţei, 1
municipiului  Băl i  are  posibilitatea  de  a  participa  la  procedurile  de  consultare  publică  asuprața Independenţei, 1
proiectele de decizii/dispozi ii ale organelor administra iei publice locale, fapt despre care Dvs a ița Independenţei, 1 ța Independenţei, 1 ța Independenţei, 1
fost informat prin intermediul răspunsului la demersul cu nr. G-1586/23 din 11.09.2020. 

Cu toate acestea, pe parcursul desfă urării consultărilor publice asupra proiectului de decizie aș
Сonsiliului mun. Băl i „Cu privire la comisia municipală pentru drepturile omului”, desfă urate prința Independenţei, 1 ș



metoda solicitării  opiniilor exper ilor,  care au inclus  atât  prezentarea recomandărilor/propunerilorța Independenţei, 1
scrise,  cât  i  dezbateri  asupra  proiectului  de  decizie  în  cadrul  edin ei  deschise  din 28.09.2020,ș ș ța Independenţei, 1
propuneri i/sau recomandări privind proiectul de decizie men ionat din partea Dvs nu au parvenit.ș ța Independenţei, 1

 
Prezentul răspuns poate fi contestat la Judecătoria Băl i (str. Hotinului, nr. 43) în termen de 30 deța Independenţei, 1

zile de la data comunicării,  potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr.
116/2018.

Pre edintele  edin ei a ș ș ța Independenţei, 1 VIII
ordinare a Сonsiliului mun. Băl ița Independenţei, 1

Ex.: Maria Loris,
ef al Direc iei cultură,Șef al Direcției cultură, ța Independenţei, 1

Tel.: 0231/54-692
















