
ANUNŢ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de Decizie a Consiliului 

Municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru un Oraș 

Verde al municipiului Bălți” 

 

 Primăria municipiului Bălți iniţiază, începînd cu data de 01.11.2021, 

consultarea publică a proiectului de Decizie a CMB ,,Cu privire la aprobarea 

Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți”. 

 Scopul proiectului este aprobarea Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde 

al municipiului Bălți.  

 Necesitatea elaborării şi aprobării proiectului reiese din angajamentul 

asumat în cadrul Acordului de Cooperare dintre Primăria municipiului Bălți și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care prevede dezvoltarea și 

punerea ulterior în aplicare a unui Plan de Acțiuni pe termen mediu și lung în 

domeniul dezvoltării sustenabile și ecologice ale sectoarelor cheie din oraș. 

 Beneficiarii proiectului de decizie sunt locuitorii municipiului Bălți. 

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării 

publice reprezintă aprobarea Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde al 

municipiului Bălți - un document strategic care are rolul de a identifica, prioritiza 

și aborda provocările legate de mediu. Scopul PAOV este de a realiza o evaluare 

cuprinzătoare a provocărilor cu care se confruntă municipiul, în baza a șapte 

sectoare urbane: Transport, Clădiri, Energie, Industrie, Apă, Deșeuri solide și 

Utilizarea Terenurilor. 

 Impactul estimat al proiectului de decizie constă în facilitarea și stimulărea 

investițiilor publice și private verzi în municipiul Bălți,. 

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea Nr. 436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea Nr. 435 din 28.12.2016 

privind descentralizarea administrativă, Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional, Hotărârea Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 

cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul de 

decizional, Decizia Consiliului municipal Bălți Nr. 2/3 din 26.04.2019 ,,Cu privire 

la aprobarea Contractului de împrumut dintre ÎM ,,Direcția Troleibuze din Bălți” și 

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Acordului de garanție și 

susținere a proiectului între municipiul Bălți, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și ÎM ,,Direcția Troleibuze din Bălți”, Decizia 

Consiliului municipal Bălți Nr. 7/17 din 14.11.2019 ,,Cu privire la aprobarea 

proiectului Acordului de Grant dintre municipiul Bălți, Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare și ÎM ,,Direcția de Troleibuze din Bălți” în cadrul 

Proiectului ,,Troleibuze pentru Bălți” și Programului ,,Orașe Verzi”. 



 Recomandările privind proiectul de decizie supus consultării publice pot fi 

expediate până la data de 12.11.2021, la adresa electronică 

invest.balti@gmail.com, la numărul de telefon +373 231 54619 sau pe adresa 

Primăriei municipiului Bălți, Piața Independenței nr. 1, bir. 453. 

Proiectul Deciziei CMB ,,Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni pentru 

un Oraș Verde” a fost elaborat de echipa de consultanți RWA Group-Arcadis-

EcoContact, cu participarea specialiștilor din cadrul Primăriei municipiului Bălți,  

în beneficiul municipiului Bălți. Acțiunea este finanțată de Guvernul Regatului 

Suediei și face parte din Programul de dezvoltare durabilă urbană al Bancii 

Europeane pentru Reconstrucție și Dezvoltare ,,Orașe Verzi”, la care municipiul 

Bălți s-a alăturat în anul 2019. 
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