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DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 102 

 din 15.04.2022   

   

Cu privire la desfăşurarea procedurilor de consultare publică 

cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la  

aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți” 

 

  

 În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație, art. 3, p. (2) art. 8, p. 

z1) art. 14 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional”,  decizia Consiliului mun. Bălți nr. 14/27 din 22.12.2016 

„Cu privire la aprobarea Regulilor privind organizarea procedurilor de consultări publice cu 

societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor”, decizia Consiliului mun. Bălți nr. 

4/46 din 29.03.2022 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”, precum și 

pentru a primi recomandări din partea părților interesate și în scopul asigurării informării populaţiei 

despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Bălţi, -   

 

1. Se pune în sarcina dnei L. Dovgani, șef al Direcției administrație publică, să asigure desfăşurarea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți” până la 20.05.2022 prin modalitatea 

dezbaterilor publice. 

2. Se desemnează persoana responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional menţionat dna L. Dovgani, șef al Direcției administrație 

publică. 

3. Se aprobă  lista  părţilor  interesate cu care vor fi desfăşurate consultări pe marginea proiectului 

de decizie, conform anexei. 

4. Se pune în sarcina dnei L. Dovgani, persoana responsabilă de desfăşurarea procedurilor de 

consultare pe marginea proiectului deciziei menţionate: 

 

Pînă la 14.04.2022 

a) să plaseze anunţul despre iniţierea elaborării proiectului deciziei pe pagina web oficială a 

primăriei; 

b) să informeze părţile interesate, conform p. 3 din prezenta dispoziție, despre iniţierea 

elaborării proiectului deciziei; 

 

Pînă la 02.05.2022 

c) să elaboreze textul iniţial al proiectului de decizie; 

d) să plaseze pe pagina web oficială a primăriei textul iniţial al proiectului de decizie și anunţul 

de organizare a consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei; 

e) să informeze părţile interesate, conform p. 3 din prezenta dispoziție, despre iniţierea 

consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei; 

 

 



Pînă la 20.05.2022 

f) să organizeze și șă desfășoare dezbaterile publice pe marginea proiectului de decizie în 

conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare; 

g) să analizeze recomandările parvenite, să decidă asupra acceptării sau respingerii fiecărei 

recomandări, să îmbunătăţească proiectul de decizie, luînd în considerare recomandările 

acceptate, şi să întocmească sinteza recomandărilor; 

h) să întocmească un dosar privind elaborarea proiectului de decizie;  

i) să facă publice rezultatele consultării (sinteza recomandărilor, proiectul de decizie 

îmbunătăţit, luînd în considerare recomandările acceptate) prin informarea generală a 

publicului larg şi informarea direcţionată a părţilor interesate, menționate în p. 3 din 

prezenta dispoziție; 

j) să coordoneze varianta finală a proiectului deciziei, luînd în considerare recomandările 

acceptate, și să prezinte dnei I. Serdiuc, secretar al Consiliului municipal Bălţi, spre 

examinare ulterioară a acestuia în cadrul şedinţei Consiliului municipal Bălți. 

 

5. Controlul  asupra executării  prezentei  dispoziţii  se pune  în  sarcina  dnei I. Serdiuc, secretar al 

Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

 

 

 

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                    Ghenadie Șmulschii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

 la dispoziția primarului 

nr. 102 din 15.04. 2022 

 

 

Lista părţilor interesate 

cu care vor fi desfăşurate consultări publice în procesul decizional  

„Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”. 

 

 

Nr. 

d/o 
Părţile interesate Nume, prenume Domeniul de activitate 

1.  Consiliul municipal Bălți Grițco Elena Administrație publică locală 

2.  Consiliul municipal Bălți Guțu Simion Administrație publică locală 

3.  Consiliul municipal Bălți Gramma Serghei Administrație publică locală 

4.  
Consiliul municipal Bălți Craevscaia-Derenova 

Cristina 

Administrație publică locală 

5.  Consiliul municipal Bălți Negară Marina Administrație publică locală 

6.  Consiliul municipal Bălți Cornieț Nicolai Administrație publică locală 

7.  Consiliul municipal Bălți Mihailevscaia Anna-Maria Administrație publică locală 

8.  Consiliul municipal Bălți Tuceac Boris Administrație publică locală 

9.  Consiliul municipal Bălți Galcinski Konstantin Administrație publică locală 

10.  Consiliul municipal Bălți Formaniuc Ghennadii Administrație publică locală 

11.  Consiliul municipal Bălți Bordianu Elena Administrație publică locală 

12.  Consiliul municipal Bălți Motruc Daniela Administrație publică locală 

13.  Consiliul municipal Bălți Zelenețchi Veaceslav Administrație publică locală 

14.  Consiliul municipal Bălți Lefter Marcel Administrație publică locală 

15.  Consiliul municipal Bălți Levcenco Marina Administrație publică locală 

16.  Consiliul municipal Bălți Vitneanskaia Liudmila Administrație publică locală 

17.  Consiliul municipal Bălți Burlacu Sergiu Administrație publică locală 

18.  Consiliul municipal Bălți Bînzari Igor Administrație publică locală 

19.   Serafimovici Iurie  

20.  Consiliul municipal Bălți Belousov Stanislav Administrație publică locală 

21.  Consiliul municipal Bălți Vatamaniuc Vladimir Administrație publică locală 

22.   Babinețki Veaceslav  

23.  Consiliul municipal Bălți Bondari Olga Administrație publică locală 

24.  Consiliul municipal Bălți Colenciuc Svetlana Administrație publică locală 

25.  Consiliul municipal Bălți Cornieț Olga Administrație publică locală 

26.  Consiliul municipal Bălți Jucov Veaceslav Administrație publică locală 

27.  Consiliul municipal Bălți Popenco Raisa Administrație publică locală 

28.  Consiliul municipal Bălți Stadnic Alexandr Administrație publică locală 

29.  Consiliul municipal Bălți Volontîri Olesea Administrație publică locală 

30.  Consiliul municipal Bălți Levcenco Evgheni Administrație publică locală 

31.  Consiliul municipal Bălți Bînzari Svetlana Administrație publică locală 

32.  Consiliul municipal Bălți Gradinari Vera Administrație publică locală 

33.  Consiliul municipal Bălți Ceaicovscaia Galina Administrație publică locală 

34.  Consiliul municipal Bălți Zahilneac Tatiana Administrație publică locală 

35.  Consiliul municipal Bălți Crupschi Ivan Administrație publică locală 

36.  Primarul mun. Bălți Grigorișin Nicolai  Administrație publică locală 

37.  Viceprimarul mun. Bălți Dubițkaia Tatiana Administrație publică locală 

38.  Viceprimarul mun. Bălți Șmulschii Ghenadie Administrație publică locală 



39.  
Secretarul Consiliului 

municipal Bălți 
Serdiuc Irina Administrație publică locală 

40.  Direcția juridică  Balan Vitalii  Drept 

41.  
Doctor habilitat în politologie, 

conferențiar 
Tărîță Orest Știința 

42.  
Doctor habilitat, conferențiar 

universitar, Academia de 

Administrare Publică 

Șleahtițchi Mihail Știința 

43.  
Majistru în economie, formator, 

Academia de Administrare 

Publică  

Butnaru Veronica Știința 

44.  Asociația Promo-LEX Boboc Marin Drept 

45.  
Oficiu teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat RM 
Rusu Vladimir Lejitimitate 

46.  
Institutul pentru dezvoltare și 

inițiative sociale „Viitorul” 
Munteanu Igor  Sfera socială 

47.  
Asociația pentru Drepturile 

Omului Lex XXI 
Grosu Diana Sfera socială 
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