
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu  privire  la  inițierea  consultării  publice  cu
societate civilă în procesul decizional ”Cu privire
la  aprobarea  Planului  Urbanistic  de  Detaliu
pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 3”

În conformitate cu art. 8, alin. (3), art. 14, alin. (2), lit. o), z1) din Legea RM nr.436 din
28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”,  Legea RM nr.239 din 13.11.2008 ”Privind
transparenţa în procesul decizional”, art. 16, 27 și anexa din Legea RM nr.835 din 17.05.1996
”Privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului”, Hotărîrea Guvernului RM nr.967 din
09.08.2016  ”Cu privire  la  mecanismul  de  consultare  publică cu  societatea  civilă  în  procesul
decizional”, în temeiul adresării SRL ”Globalauto Service” din 19.07.2022, înregistrate cu nr. de
intrare  03-12/4868  din  19.07.2022,  în  scopul  consolidării  oportunităților  de  dezvoltare
urbanistică  a  teritoriului  din  intravilanul  municipiului  Bălți,  precum  şi  în  scopul  asigurării
informării ample a populaţiei despre procesul decizional, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se inițiază procedura de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu
privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile din str. Alexandru cel
Bun 3”.

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi dlui Grigorișin Nicolai asigurarea:
2.1. elaborării în perioada de la 05.09.2022 pînă la 23.09.2022 a proiectului iniţial de decizie

a Consiliului Municipal Bălţi  “Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenurile din str. Alexandru cel Bun 3”;

2.2. desfăşurării  procedurii  de  consultare  publică  în  perioada  de  la  26.09.2022  pînă  la
14.10.2022 prin metoda dezbaterilor publice a documentației de urbanism.  

3. Se  obligă  SRL ”Globalauto  Service”  să  asigure  elaborarea  și  avizarea  documentației  de
urbanism conform cerințelor  normativului  în construcție  NCM B.01.02:2016 ”Instrucțiuni
privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației
de urbanism și amenajare a teritoriului”.

4. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a XIII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul interimar
al Consiliului municipal Bălţi                                    Ludmila Dovgani
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