
Anunţul  

privind organizarea consultării publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți 

”Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți” 
 

Data amplasării anunțului   14.11.2022 

Tipul deciziei (denumirea proiectului) Proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la aprobarea Codului 

de etică al alesului municipal Bălți” 

Materiale aferente  Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/55 din 30.07.2020 ”Cu privire la 

aprobarea Planului local anticorupţie pentru anii 2020-2022”. 

Scopul proiectului de decizie Proiectul deciziei este elaborat și se prezintă consultării publice în scopul 

reglementării normelor etice și regulilor de conduită a consilierilor, primarului 

și viceprimarilor municipiului Bălți, creării standardelor unice pentru aleșii 

municipali întru executarea demnă a activității lor, de asemenea creșterea 

încrederii din partea cetățenilor către organele administrației publice locale. 

Argumentarea necesităţii elaborării şi aprobării proiectului de decizie Proiectul este elaborat în legătură cu necesitatea: 

• creării unui mediu echitabil și stabil în care aleșii să-și poată exercita 

funcțiile reprezentative și executive;  

• îmbunătățirii responsabilității și construirii încrederii. Standarde etice 

clare îmbunătățesc responsabilitatea, oferind publicului și presei criterii 

clare pentru evaluarea comportamentului aleșiдщк;  

• unirii aleșilor împreună, ameliorarea diferențelor politice aparente și 

dezvoltarea unui sentiment de colegialitate; 

• executarea sarcinilor prevăzute pentru anii 2020-2022 în planul local 

anticorupție aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 7/55 din 

30.07.2020.   

Beneficiarii proiectului de decizie Consilieri, primar, viceprimari ai municipiului Bălți, cetățenii, întreprinderi, 

organizații, instituții ale municipiului Bălți. 

Rezultate în urma implementării proiectului de decizie În urma respectării normelor etice și regulilor de conduită, va crește eficacitatea 

îndeplinirii atribuțiilor de către aleșii municipali Bălți. 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie Respectarea principiilor Codului pe parcursul îndeplinirii atribuțiilor în calitate 

de consilier, primar, viceprimari ai municipiului Bălți, va crește încrederea din 

partea cetățenilor, satisfacerea interesului comun - atingerea bunăstării și 

prosperării municipiului Bălți. 

Modul de consultări (audienţe publice, discuţii, sondaj de opinii ale 

cetăţenilor, experţilor ş. a.) 

Dezbatere publică 

Termene  de prezentare a recomandărilor Până la 09.12.2022 

Numele, prenumele persoanei responsabile de desfăşurarea procedurilor de 

consultare, date de contact 

Șef al Direcției administrație publică a rimăriei mun. Bălţi dna L. Dovgani, 

piaţa Independenţei, nr.1, bir.  331, tel. (231) 54695. 

 


