
Republica Moldova
CONSILIUL

MUNICIPAL BALTI

PecnyflnuKo Mondoea
COBET

MyHnuannfl ffirul'

DECIZIA
PETIIEHI,IE
Nr.

din 202r

Proiect

Cu privire la inilierea consultdrii publice

a proiectului Deciziei Consiliului municipal Btrlti

,,Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urband

al municipiului Bal{i pentru anii 2022-2024"

' 
in conformitate cu art. 3 alin. (l), art. 8 alin. (2) 9i alin. (3). an. 14 alin. (2) lit. zr) din Legea Nr'

436 din 28.12.2006 privind administralia publica locall, Legea Nr. 239 din 13 I I.2008 privind

transparenla in procesul decizional, Hotdrdrea Guvemului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la

mecanismul de consultare publicd cu societatea civild in procesul de decizional. avdnd in vedere

progresul implementdrii Programului de Revitalizare Urband al municipiului Billi' aprobat prin

Decizia consiliului municipal Balti Nr. l/76 din 27.03.2019,,Cu privire la aprobarea Programului de

Revitalizare UrbanA (pRU) al municipiului BEl1i", rezultatele atinse in cadrul implementerii proiectelor

de revitalizare urband, precum qi in scopul asigurdrii participdrii cetAlenilor municipiului thlli in

orocesul decizional, -

Consiliul municiPal BAlfi DECIDE:

l. Se aproba inilierea consultArii publice a proiectului Deciziei Consiliului municipal Bllti ..Cu

privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urband al municipiului Bdlli pentru anii 2022-2024"

prin desfrqurarea audierilor publice.
'2. Se imputemiceEte primarul municipiului Billi:

2 . | . s ie laborezetex tu lDec iz ie i in i l ia le inper ioada24. | | .202 | . |2 . |2 .202 | ;
2.2. sd asigure consultarea publicd a proiectului Deciziei prin deslEEurarea audierilor publice in

perioada 13.12.2021 - 21.12.2021.

3. Controlul asupra executarii prezentei decizii se pune in sarcina comisiei consultative de

specialitate pentru drept qi disciplin6'

Preqedintele gedinlei a XIV-a
extraordinare a Consiliului mun. Bdlli

Contrasemneaza:.

Secretar interimar al Consiliului municipal BAlti V i ta l ie Balan



Raport de specialitate

proiectul  t )eciz iei  Consi l iu lui  municipal  Bal t i

, ,Cu pr iv i re la in igierea consultdr i i  publ ice a proiectr-r lu i  Deciziei  Consi l iu l r-r i  t t lur t ic ipal  Bal{ i

,,Cu privire la aprob area Programului de Revitalizare Urbana al municipiului Balti

pentru anii 2022-2024"

in perioada august - decembrie 2018, intru executarea Deciziei Consil i tr lr-ri murnicipal

B6l1i  Nr.  l l16 din 26.07.2018..Cu pr iv i re la implementarea suporlului  tehnic pctr t ru elaborarea

programului de Revitalizare Urbana (PRU) al municipiului Balti", Primdria municipiului l lalt i  a

implementat suportul tehnic .pentru elaborarea Programului de Revitalizare Urbana (PRu) al

municipiului BAll i , oferit in cadrul proiectului,,suport pentru Guvernul Republici i  Moldova in

implementarea Strategiei Nalionale de Dezvoltare Regionald a Moldovei 2016-2020 in domeniul

polit ici i  urbane ;i de dezvoltare urban6". implementat de Ministerul Investit i i lor si l)ezvoltari i

Economice al Republici i  Polone in parteneriat cu Ministerul Agriculturi i . Dez.voltdri i  Regionale

gi Mediului al Republici i  Moldova gi Solidarity Fund PL in Republica Moldova qi cofirranfat din

fondurile programului de cooperare polonez.S pentru dezvoltare al Ministertrlui At'aceri lor

Externe al  Republ ic i i  Polone -  Pol ish Aid.

Astfel, in baza implemeptari i supoftului tehnic. Primf,ria municipiului l lalt i . ctt supclf iul

experli lor consotiului ,,projekty Mie.iskie" din Polonia, specialiqti lclr Agenliei de Dez.voltare

Regionala Nord Ei facil i tatori lor Centrului de Urbanism din Republica Moldova. a elaborat

programul de Revitalizare l]rband al municipiului BAlti. in confornritate cu Linii lc directoare

privind revitalizarea urband in Republica Moldova, elaborate de cdtre Ministertrl Agricr"rlturi i-

Dezvoltdri i  Regionale Ei Mediului al Republici i  Moldova. PRI.J al mr-rnicipiului I lalt i  a f irst

aprobat prin Decizia consil iului municipal Balti Nr. l176 din 21 .03.2019 ..Cu privirc la

aprobarea programului de Revitalizare Urband (PRU) al municipiului lJalti". Progranrul de

Revitalizare Urband al municipiului Balti a fost acrualizat prin Decizia Consiliului rlunicipal

Balt i  Nr.  l613 din 21.12.2020,,Cu pr iv i re la modif icarea Deciziei  Consi l iu lui  municipal  l la l l i  Nr '

l176 din 21 .03.2019,,Cu privire la aprobarea Programr-rlui de Revitaliz,are [Jrbana (PRI.J) al

municipiului BAlti".

LuAnd in considerare expirarea termenului de realizare a documerrtului strategic. precLllll

; i  avdnd in vedere progresr.rl implementf,ri i  Programului de Revitaliz.are urbana al nlunicipiului

Balfi $i rezultatele atinse in cadrul irnplementlri i  proiectelor dc rer, ' i tal i 'zarc urband. este

determinatd necesitatea elaborarii Programului de Revitaliz,are l.Jrbana al mr-rnicipiului l]alti

pentru anii 2022-2024.

in contextul celor expuse mai sus, in temeiul art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2) Ei alin' (3)- art.

14 al in.  (2) l i t .  zr ;  d in Legea Nr.  436 din 28.12.2006 pr iv ind administra{ ia publ ica locald.  I .egea

Nr.239 din 13.11.2008 pr iv ind transparenfa in procesul deciz ional ,  Flotardrea ( ]r"rvcnrr-r lu i  Nr.

967 din 09.08 ,2016 cu privire la mecanismul de consultare publica cu societatea civi la in

procesul de decizional, Direcfia relalii externe qi atragerea investiliilor propune spre exatninare si

aprobare Consil iului municipal Balti proiectul de Decizie .,Cu privire la ini l ierea corrsultdri i

publice a proiectului Deciziei Consiliului municipal Balti ,,Cu privire la aprobarea Progranrului

de Revitalizare Urbana al municipiului Balti pentru anii 2022-2024".

$ef al Direc{iei relafi i  externe

qi atragerea investi{ i lor Dan Moraru
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asupra proiectului de Decizie Consiliului municipal BAUi
,,Cu privire la inifierea consultdrii publice

a proiectului Deciziei Consiliului municipal Bdlfi

,,Cu privire la aprob areaProgramului de Revitali zareUrband
al municipiului B6lti pentru anii 2022-2024'u'

Examinind proiect al deciziei care a fost elaborat de subdiviziunea de profil a
Primdriei municipiului BAUi responsabild de rela(ii externe qi atragerca investifiilor,
Direcfia Juridicl a Primlriei mun. BAlti considerl cd potrivit art.3 alin. (1), art. 8 alin. (2)
qi alin. (3), art. 14 alin. (2) lit. zr; din LegeaNr.436 din 28.12.2006 privind administra\ia
publicl loca16, Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenfa in procesul decizional,
Hotdrdrea Guvernului Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare
publici cu societatea civild in procesul de decizional, avdnd in vedere progresul
implementdrii Programului de Revitalizarc Urban[ al municipiului BAlti, aprobat prin
Decizia Consiliului municipal- BAlti Nr. 1/76 din 27 .03.20L9 ,,Cu privire la aprob area
Programului de Revitalizare Urband (PRU) al municipiului B6lfi", rczvltatele atinse in
cadrul implementdrii proiectelor de revitalizare urb and, precum gi in scopul asigurdrii
participdrii cet[fenilor municipiului BAUi in procesul decizional, proiectul sus-men{ionat
poate fi examinat gi aprobatla gedin{a Consiliului municipal B6lti.

$eful Direcfiei Juridice Vitalii BALAN

oz 3-


