
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare 
publică cu societatea civilă în procesul decizional
„Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare 
a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022
pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei 
din contul mijloacelor bugetului municipal”

       În conformitate cu Legea RM nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, Legea RM nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţii, art. 3 al. (1), art.
8, art. 14 al. (2) lit. (z¹) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică
locală, Legea RM nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărîrea Guvernului
RM nr. 967 din 09.08.2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă
în  procesul  decizional”,  Legea  asistenţei  sociale  nr.  547-XV  din  25  decembrie  2003,  cu
modificările și completările ulterioare, în scopul acordării asistenței sociale unor categorii social-
vulnerabile  din  rîndul  populaţiei  orașului,  precum  și  a  asigurării  informării  multilaterale  a
populaţiei despre procesul de aprobare a deciziilor Consiliului municipal Bălţi, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Să inițieze procedura de consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu
privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a
anului  2021-2022  pentru  unele  categorii  social-vulnerabile  a  populaţiei  din  contul
mijloacelor bugetului municipal”: prin crearea grupului de lucru ad-hoc.

2. Primar interimar al mun. Bălţi dna T. Dubițkaia să asigure:
2.1. elaborarea textului deciziei iniţiale în perioada din 19.10.2021 pînă la 25.10.2021;
2.2. desfăşurarea procedurii obligatorii şi suplimentare a consultării prin crearea grupului

de lucru ad-hoc în perioada din 26.10.2021 până la 19.11.2021.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de

specialitate  pentru  educație,  protecţie  socială  și  sănătate  publică  și  pentru  activități
economico-financiare.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi               Irina Serdiuc
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