
Anunţul  

privind organizarea consultării publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)”  

 

Data amplasării anunțului   16.12.2022 

Tipul deciziei (denumirea proiectului) Proiectul de decizie a Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la conferirea titlului „Cetăţean de onoare 

al mun. Bălţi” dnei Raisa Ceremuș (post-mortem)” 

Materiale aferente  Reprezentarea AO „Uniunea „Speranța” din data de 20.10.2022. 

Scopul proiectului de decizie Acest proiect de decizie este elaborat și prezentat pentru consultare publică în scopul recunoașterii 

meritelor dnei Raisa Ceremuș (post-mortem), președintelui AO „Uniunea „Speranța”, în domeniul 

social, recunoscut din partea locuitorilor municipiului Bălți pentru acordarea ajutorului păturilor 

socialmente vulnerabile, atragerea sponsorilor pentru extinderea volumului donațiilor de caritate în 

scopul susținerii persoanelor cu dizabilități, familiilor cu mulți copii și cetățenilor singuri, organizarea 

evenimentelor caritabile pentru susținerea instituțiilor din municipiul Bălți în cadrul activităților 

desfășurate pe teritoriul mun. Bălți: sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, Ziua bunicilor, Ziua 

persoanelor în etate, Ziua cunoștințelor, Ziua Internațională a Ocrotirii Copilului, etc. 

Argumentarea necesităţii elaborării şi aprobării 

proiectului de decizie 

Proiectul a fost elaborat în legătură cu Reprezentarea AO „Uniunea „Speranța” din data de 20.10.2022; 

în scopul recunoașterii oficiale a realizărilor remarcabile ale dnei Raisa Ceremuș (post-mortem) față de 

comunitatea municipală, stimulării activității personale, realizată în beneficiul municipiului Bălți.  

Beneficiarii proiectului de decizie Cetățenii municipiului Bălți. 

Rezultate în urma implementării proiectului de 

decizie 

Rezultatul adoptării  proiectului de decizie va fi recunoașterea meritelor dnei Raisa Ceremuș (post-

mortem) fața de municipiul Bălți. 

Aprecierea influenţei proiectului de decizie Adoptarea proiectului de decizie va contribui la sporirea interesului cetățenilor pentru activitățile 

personale în beneficiul mun. Bălți. 

Modul de consultări (audienţe publice, discuţii, 

sondaj de opinii ale cetăţenilor, experţilor ş. a.) 

Dezbatere publică 

Termene  de prezentare a recomandărilor 16.12.2022 - 31.01.2023 

Numele, prenumele persoanei responsabile de 

desfăşurarea procedurilor de consultare, date de 

contact 

Șef al Direcției administrație publică a primăriei mun. Bălţi L. Dovgani, piața Independenței, 1 tel.  

0 (231) 54 695. 

 


