
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la aderarea municipiului Bălți 

la rețeaua Inițiativei ,,Primarii pentru Creștere Economică” 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea Nr. 435 din 28.12.2016 privind 

descentralizarea administrativă, având în vedere perspectiva administrației publice locale de a 

beneficia de cunoștințe și oportunități de îmbunătățire a capacităților, și acces la finanțare pentru 

a rezolva problemele legate de recuperarea verde după criza pandemiei, prin planificare urbană, 

sensibilizare și inovare la nivel local,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă aderarea municipiului Bălți la rețeaua Inițiativei ,,Primarii pentru Creștere 

Economică”. 

2. Se împuternicește primarul municipiului Bălți: 

2.1. să semneze formularul de membru pentru aderarea municipiului Bălți la rețeaua 

Inițiativei ,,Primarii pentru Creștere Economică”, conform anexei; 

2.2. să reprezinte municipiul Bălți în cadrul rețelei Inițiativei ,,Primarii pentru Creștere 

Economică”. 

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți Nr. 4/55 din 11.05.2017 ,,Cu privire la 

participarea municipiului Bălți la inițiativa ,,Primarii pentru Creșterea Economică”. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                            Vitalie Balan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din ____________2021  

 

 

FORMULAR DE MEMBRU 

 

Eu, [Numele primarului], [Primar] de [Numele autorității locale] am fost mandatat de 

[Consiliul Local] pe [Data] să ader la rețeaua Inițiativei ,,Primarii pentru Creștere Economică” 

(M4EG), în deplină cunoștință de cauză a angajamentelor stabilite în Conceptul Primarii pentru 

Creștere Economică rezumat mai jos. 

 

Prin urmare, autoritatea publică locală se angajează să accelereze creșterea economică locală 

durabilă și incluzivă, dezvoltarea și crearea de locuri de muncă prin elaborarea de noi intervenții 

locale care să unească locuitorii, mediul de afaceri și societatea civilă din localitate. 

 

Prin semnarea acestui formular, autoritatea publică locală demonstrează intenția sa fermă de a:  

 

 Explora mijloace pentru o abordare economică „orientată spre scop”, concepută în 

interes public, care abordează problemele cheie de dezvoltare din localitate. Acest lucru 

va presupune, printre altele, asigurarea unei perspective de gen și de incluziune, a 

dimensiunilor de mediu și a limitelor climatice, rolul noilor tehnologii, precum și 

schimbarea tiparelor de comportament și a realităților post-pandemice. 

 Crea o coaliție/platformă/spațiu pentru locuitori, sectorul privat și grupuri ale societății 

civile pentru elaborarea în comun a unui plan inovativ de dezvoltare economică 

locală (PDEL) sau echivalentul acestuia, în concordanță cu ghidarea oferită  de către 

Secretariatul M4EG și pentru a implementa, itera și adapta PDEL-urile în conformitate cu 

principiile bunei guvernări și managementului financiar eficient. 

 Aplica principiile de bază ale bunei guvernări în special în ceea ce privește 

responsabilitatea, transparența, anticorupție și incluziunea. 

 Implica activ în schimbul de învățare și cunoștințe în cadrul inițiativei M4EG din țările 

Parteneriatului Estic, inclusiv raportarea progreselor realizate cu privire la punerea în 

aplicare a planului și rezultatele obținute/lecțiile învățate către secretariatul M4EG, prin 

intermediul oficiului de țară PNUD Moldova. 

 

Sunt informat că autoritatea publică locală va fi suspendată din inițiativa M4EG, sub rezerva 

unei notificări prealabile de către Secretariatul M4EG, în cazul nerespectării intențiilor 

menționate mai sus și a prezentării documentelor (Planul inovativ de dezvoltare economică 

locală și rapoarte anuale) în termenele stabilite. De asemenea, sunt informat că municipalitatea 

mea poate părăsi inițiativa M4EG pe baza unei notificări prealabile transmise secretariatului 

M4EG.  

 

[Numele primarului] [Semnătura] 

[Numele și adresa completă a autorității locale] 

[Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


