
 

 

Sinteza  

recomandărilor, parvenite în cadrul consultării publice pe marginea proiectului deciziei  

„Cu privire la aprobarea 

Codului de etică al alesului municipal Bălț” 

 

 

Nr 
Autorul 

recomandării 
Recomandarea  parvenită 

Decizia cu 

privire la 

aprobare sau 

de respingere a 

recomandărilor 

Argumentăr

i în cazul 

refuzului 

1.  

Zelenețchi 

Veaceslav, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

 cap. V, p. 21.5 – după cuvântul 

„oficială” de inclus cuvântul „și 

respectuoasă” 

Se aproba  

2.  

 cap. XIII, subp. 63.3 – de inclus 

sintagma „înaintată către Consiliul 

mun. Bălți 

Se aproba  

3.  
 cap. XIII, subp. 63.4  - de exclus. Se aproba cap. XIII a 

fost modificat 

4.  

Craevscaia-

Derenova 

Cristina, consilier 

al Consiliului 

mun. Bălți 

 a propus completarea  p. 20 cap. IV cu 

alte măsuri care pot fi întreprinse de către 

președintele ședinței în cazul în care 

lucrările acestei ședințe sunt încălcate.  

Se aproba  

5.  

Serdiuc Irina, 

secretar al 

Consiliului mun. 

Bălți 

 

 cap. I p. 2 și cap. IV p. 15 – sintagma 

„adjuncții săi” de substituit cu sintagma 

„viceprimari” 

Se aproba  

6.  
 cap. VII p. 37 – sintagma „înmona” de 

substituit cu sintagma „înmâna” 

Se aproba  

7.  

Craevscaia-

Derenova 

Cristina, consilier 

al Consiliului 

mun. Bălți 

 cap. I p. 1 – de inclus decizia nr. 3/55 din 

06.04.2021 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind constituirea și 

funcționarea Consiliului mun. Bălți”  

Se aproba  

8.  

 cap. I p. 3 – sintagma „în drept să 

aștepte” de substituit cu sintagma „poate 

pretinde” 

Se aproba  

9.  

 cap. III p. 12 – toate principiile să fie 

articulate: legalitatea, dedicarea, 

integritatea, etc. 

Se aproba  

10.  

 cap. III subp. 12.1 – sintagma „ei 

permanent depun efort să asigure 

gestionarea cât mai eficientă și 

pricepută” de substituit cu sintagma „ei 

depun efort continuu pentru asigurarea 

gestiunii cât mai eficiente și eficace” 

Se aproba  

11.  

 cap. III subp. 12.4 – sintagma 

„persoanelor de răspundere” de  

substituit cu sintagma „persoanelor cu 

funcție de răspundere” 

Se aproba  

12.  
 cap. III subp. 12.5 – sintagma „să ofere 

public informații” de  substituit cu 

Se aproba  



sintagma „să ofere diseminarea 

informației” 

13.  
 cap. III subp. 12.6. – de modificat 

sintagma „ascunse de societate” 

Se aproba  

14.  
 cap. V subp. 21.5 – de modificat 

sintagma „reciproc unul cu altul” 

Se aproba  

15.  
 cap. V subp. 22.5 – sintagma „aducerea 

în eroare” de  substituit cu sintagma 

„inducerea în eroare” 

Se aproba  

16.  
 cap. XIII p. 68 – de exclus sintagma 

„însărcinării” 

Se aproba  

17.  

 de a completa p. 2 al proiectului de 

decizie cu comisiile consultative de 

specialitate: pentru activităţi economico-

financiare; pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia 

mediului; pentru colaborare cu alte 

autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi 

activităţi social-culturale; pentru 

educaţie, protecţie socială şi sănătate 

publică 

Se aproba  

18.  

 nu este de acord ca chestiunile de 

încălcare a Codului de etică să fie 

examinate de comisia consultativă de 

specialitate pentru drept și disciplină. A 

propus de a crea comisia de etică care va 

examina chestiunile privind încălcarea 

Codului de etică, de a include în 

componența acestei comisii pe 

reprezentanții organizațiilor, instituțiilor, 

consilieri, etc. 

Se aproba  

19.  

Zelenețchi 

Veaceslav, 

consilier al 

Consiliului mun. 

Bălți 

 fiecare caz de încălcare a Codului de 

etică trebuie să fie examinat, în primul 

rând, de Consiliul mun. Bălți, care 

ulterior va transmite chestiunea de 

încălcare comisiei spre examinare.  

 a propus de a expune capitolul  XIII în 

redacție nouă luând în considerare 

propunerea consilierului, dnei 

Craevscaia-Derenova Cristina, privind 

crearea comisiei de etică.  

Se aproba  

20.  

 а menționat, că în cadrul chestiunii din 

ordinea de zi „Întrebările și interpelările 

ale consilierilor”, consilierii pot să se 

expună în privința încălcărilor 

prevederilor Codului de etică pe 

parcursul desfășurării ședinței 

Consiliului și în cazul votării a 

majorității consilierilor, va fi inițiată 

procedura de examinare a încălcării de 

către comisia. 

Se aproba  

21.  Serdiuc Irina,  a propus de a expune capitolul  XIII în Se aproba  



secretar al 

Consiliului mun. 

Bălți 

 

redacție nouă luând în considerare 

propunerea consilierului, dnei 

Craevscaia-Derenova Cristina, privind 

crearea comisiei de etică;  

 а menționat, că în cadrul chestiunii din 

ordinea de zi „Întrebările și interpelările 

ale consilierilor”, consilierii pot să se 

expună în privința încălcărilor 

prevederilor Codului de etică pe 

parcursul desfășurării ședinței 

Consiliului și în cazul votării a 

majorității consilierilor, va fi inițiată 

procedura de examinare a încălcării de 

către comisia. 

22.  

Boboc Marin, 

coordonatorul 

Asociației Promo-

Lex, Oficiul 

regional Nord-Est 

 cap. III subp. 12.7 – sintagma „trebuie să 

fie cinstiți” de a substitui cu sintagma 

„trebuie să funcționeze cu bună-

credință”; 

Se aproba  

23.  
 cap. XI subp. 60.5 – de exclus sintagma 

„manifestări”; 

Se aproba  

24.   cap. XII subp. 61.1 – de a modifica. Se aproba  

 

 

 

 

 

 


