
 
REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                                 ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА                                       

 

                                                 Nr. 305                                          Proiect 

din 13.10.2022   

 

 

Cu privire la modificarea dispoziției primarului 

nr. 223 din 18.07.2022 "Cu privire la iniţierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea 

civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului publicității exterioare 

în municipiul Bălți în redacție nouă” 

 

 În conformitate cu Legea RM nr.239 din 13.11.2008 ”Privind transparenţa în procesul 

decizional”, Legea RM nr.982 din 11.05.2000 ”Privind accesul la informaţie”, art. 8), alin. (3), art. 

29), alin. (1), p. a) din Legea RM nr. 436 din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală”, 

Legea RM nr. 62 din 17.03.2022 ”Cu privire la publicitate”, Hotărîrea Guvernului RM nr.967 din 

09.08.2016 ”Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional”, întru executarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr.14/10 din 27.09.2022 ”Cu 

privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 9/12 din 28.06.2022 ”Cu privire la 

inițierea procedurilor de consultare publică cu societate civilă în procesul decizional ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”, precum și în 

scopul extinderii termenilor desfășurării procedurilor de consultare publică cu societatea civilă la 

proiectul dat,  -: 

 

1. Se modifică dispoziția primarului nr. 223 din 18.07.2022 "Cu privire la iniţierea procedurilor 

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

Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă”, după cum 

urmează: 

1.1 în punctul 1 al dispoziției sintagma „ în perioada din 18.07.2022 pînă la 16.09.2022 ” 

se substituie cu sintagma „în perioada din 13.10.2022 pînă la 30.11.2022”; 

1.2  în punctul 6 al dispoziției sintagma ”Pînă la 18.07.2022” se substituie cu sintagma 

”Pînă la 13.10.2022 ”,  sintagma ”Pînă la 18.08.2022”  se substituie cu sintagma  

”Pînă la 28.10.2022” și sintagma ”Pînă la 16.09.2022” se substituie cu sintagma 

” Pînă la 30.11.2022 ”      

2. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum 

 

 

 

       Primar  interimar al mun. Bălți                                                                     Tatiana DUBIȚKAIA  
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