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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

            Nr. _______ 

         din _________________ 2021 
 

Proiect 

 
Cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni 
pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți 
 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. p) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală, art. 4 alin. (2) lit. f) din 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”, întru executarea Deciziei Consiliului municipal Bălți Nr. 10/28 din 21.09.2021 ,,Cu 

privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu 
privire la aprobarea Planului de acțiuni «Bălți – oraș verde»”, având în vedere oportunitatea facilitării 
și stimulării investițiilor publice și private verzi în municipiul Bălți, – 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 
 

1. Se aprobă Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți, conform anexei. 
2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți: 

2.1.  să prevadă anual la elaborarea bugetului municipal, în baza capacităților financiare, 
mijloace financiare necesare pentru realizarea Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde al 
municipiului Bălți; 

2.2.  să prezinte anual Consiliului municipal Bălți, până la data de 1 aprilie a anului următor 

celui de referință, informația privind rezultatele obținute în realizarea Planului de Acțiuni 
pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți;  

2.3.  să actualizeze anual, la necesitate, Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde al municipiului 
Bălți.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate: pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, administrarea 
bunurilor și protecția mediului.  
 
Preşedintele şedinţei a XIV-a       

extraordinare a Consiliului municipal Bălţi          
        
Contrasemnează: 
Secretar interimar al Consiliului municipal Bălţi       Vitalie Balan 
 


