
 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

               

                                 DISPOZIŢIA PRIMARULUI  

                               РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА   

   

                                                                                         Nr. 338                             

                                                       din 09.11.2022                                                                                                                                                                                          
 

 

Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice la proiectul deciziei  

Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni 

pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025” 

 

În conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 „Privind transparenţa în procesul 

decizional”, Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, art. 3, 8 şi lit.a), 

r) al.(1) din art.29 ale Legii RM nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de 

consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 576 din 03.08.2022 cu privire la aprobarea Programului pentru susţinerea populaţiei 

de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2022-2025, decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 

15/9 din 28.10.2022 cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă 

în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni pentru susţinerea 

populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025”, precum şi în scopul asigurării 

informării multilaterale a populaţiei despre procesul de aprobare, -  

  

1. Se pune în sarcina dnei Stela Smirnov, şeful Direcției cultură, să asigure desfăşurarea 

procesului de consultare publică asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi 

„Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni privind susţinerea populaţiei de 

etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025”, în perioada pînă la 06 decembrie 2022 

prin modalitatea dezbateri publice.     

2.  Se desemnează dna Vera Oprea, specialist principal al Direcției cultură, în calitate de 

persoană responsabilă de desfăşurarea procedurilor de consultare publică asupra 

proiectului deciziei menţionate.  

      3. Se aprobă lista părţilor interesate, cu care vor fi desfăşurate consultări publice asupra 

proiectului de decizie menţionate, conform anexei. 

      4.   Se pune în sarcina dnei Vera Oprea, persoana responsabilă de desfăşurarea procedurilor de 

consultare publică asupra proiectului deciziei sus menţionate: 

 

           Pînă la 23.11.2022 
      a)  să elaboreze textul iniţial al proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului   

municipal de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din min. Bălţi pentru anii 

2023-2025”; 

b) să plaseze textul iniţial al proiectului de decizie și anunţul de organizare a consultărilor 

publice pe pagina web oficială a primăriei mun.Bălţi; 

c) să informeze părţile interesate, menționate în p. 3 din prezenta dispoziție, despre iniţierea 

consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei; 

 

Pînă la 06.12.2022 

d) să organizeze și să realizeze consultările publice asupra proiectul de decizie  



 „Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni privind susţinerea populaţiei 

de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025”; 

          

      Pînă la 10.12.2022 

e) să analizeze recomandările parvenite, în comun cu părţile interesate, să decidă asupra 

acceptării sau respingerii fiecărei recomandări, să îmbunătăţească proiectul de decizie, 

luînd în considerare recomandările acceptate şi să întocmească sinteza recomandărilor; 

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

g) 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; 

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

acceptate și să prezente dnei I. Serdiuc, secretar al Consiliului mun. Bălţi, spre examinarea 

ulterioară a acestuia în cadrul şedinţei Consiliului municipal Bălți. 

 

5. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei Tatiana Dubițkaia, viceprimarul 

municipiului Bălţi și dnei Irina Serdiuc, secretarul Consiliului municipal Bălți. 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR AL MUN. BĂLŢI                                              NICOLAI GRIGORIȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  

la dispoziția primarului  

nr. 338 din 09.11.2022  
 

Lista părților interesate, 

 cu care vor fi desfășurate consultări pe marginea proiectului deciziei  

„Cu privire la aprobarea Programului municipal de acţiuni 

pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din mun. Bălţi pentru anii 2023-2025” 

 

Nr.d/o Părțile interesate Numele, prenumele 

conducătorului 

Domeniul de activitate 

1.  Secretarul Consiliului 

municipal Bălți 

Serdiuc Irina Administrația publică 

locală 

2.  Direcția cultură 

 

Smirnov Stela Cultură 

3.  Direcția juridică Balan Vitalie Conținutul legal al 

documentelor 

4.  Direcția Generală Financiar - 

Economică 

Rusu Vera Finanțe și economie 

5.  Comisia consultativă de 

specialitate pentru activități 

economico-financiare 

Craevscaia-Derenova 

Cristina 

Președinte, consilier 

6.  Comisia consultativă de 

specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea 

bunurilor și protecția mediului 

Cornieț Nicolai Președinte, consilier 

7.  Comisia consultativă de 

specialitate pentru colaborarea 

cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și activități 

social-culturale 

Negară Marina Președinte, consilier 

8.  Comisia consultativă de 

specialitate pentru drept și 

disciplină 

Grițco Elena Președinte, consilier 

9.  Comisia consultativă de 

specialitate pentru educație, 

preotecție socială și sănătate 

publică 

Levcenco Marina Președinte, consilier 

10.  Direcția generală asistență 

socială, sănătate și protecția 

familiei 

Munteanu Veronica Asistență socială 

11.  Direcția învățământ, tineret și 

sport 

Iurcenco Olga Învățământ 

12.  Direcția Relații cu Publicul Morar Tamara Relații cu publicul 

13.  Secția Serviciul de Presă Smirnov Irina Mass-media 

14.  Serviciul Interacțiune 

Comunitară al Secției 

Securitate Publică al 

Inspectoratului de Poliție Bălți 

Dragan Gheorghe Inspectoratul de Poliție 

Bălți 

15.  IMSP Spitalul Clinic Bălți  Brânza Gheorghe Sănătate 



16.  IMSP “Centrului medicilor de 

familie” mun. Bălți 

Florea Pavel Sănătate 

17.  АO Asociația Migranților de 

Pretutindeni “DIASPORA-

GET ADAPTABLE” 

Ciobanu Ion Migrație 

18.  Uniunea pentru Echitate și 

Sănătate 

Iațco Ala Sănătate 

19.  AO “Onoarea și Dreptul 

Femeii Contemporane” Bălți 

Patlati Olga Drept 

20.  Asociația pentru Formare 

Antreprenorială și Dezvoltare 

Bordeianu Ina Antreprenoriat 

21.  Centrul de drept al Femeilor Zaporojan-Pîrgari 

Angelina 

Drept  

22.  Centrul comunitar pentru 

persoane în etate și inactivi 

din mun. Bălți “Respitația a 

Doua” 

Nichitiuc Svetlana Protecție socială 

23.  AO „Caroma Nord” Frecăuțanu Rodica Implicare socială 

24.  AO Internațională de 

Binefacere “Timpul 

Speranței” 

Mardumjan Karina Binefacere 
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