
 
      REPUBLICA MOLDOVA                                                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                               ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 346  

din 11.11.2022   

   

Cu privire la modificarea dispoziției primarului 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, Hotărârea 

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”, cu 

modificări ulterioare, 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 modifică dispoziția primarului 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”, după cum urmează: 

 în punctul 1 sintagma „până la 20.05.2022” se substituie cu sintagma „până la 

09.12.2022” ;  

 în punctul 4 sintagma „până la 02.05.2022” se substituie cu sintagma „până la 

21.11.2022” și sintagma „până la 20.05.2022” se substituie cu sintagma „până la 

09.12.2022”.  

 

2. Controlul  asupra executării  prezentei  dispoziţii  se pune  în  sarcina  dnei I. Serdiuc, 

secretar al Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

 

 

Primar al municipiului Bălţi                Nicolai GRIGORIȘIN  
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