
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 15/36 

din 28.10.2022 

 

 

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional 

”Cu privire la acordarea titlului de ”Cetățean de 

onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș 

(post-mortem)” 

 

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. 3/54 din 

06.04.2021 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de 

onoare al municipiului Bălți”, în legătură cu adresarea organizației obștești ”Speranța”, 

înregistrată sub nr. 03-18/6992 din 24.10.2022, precum și pentru a primi recomandări din partea 

părților interesate și în scopul asigurării informării populaţiei despre procesul decizional al 

Consiliului municipal Bălţi, –   

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se inițiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu 

privire la conferirea titlului ”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș 

(post-mortem)” prin modalitatea dezbaterilor publice. 

2. Se pune în sarcina primarului mun. Bălţi asigurarea desfășurării procedurilor de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la conferirea titlului 

”Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)”, și anume: 

2.1. elaborarea în perioada 14.11.2022  – 16.12.2022 a proiectului inițial de decizie; 

2.2. desfăşurarea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă prin modalitatea 

organizării dezbaterilor publice în perioada 19.12.2022 – 31.01.2023. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Serghei Gramma        

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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