
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/40 

din 10.02.2023 

 

 

Cu privire la inițierea consultărilor publice 

la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți 

„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare  

a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” Bălți  

pentru anii 2023 – 2027”  

 

În conformitate cu Legea RM privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 

13.11.2008, Legea RM privind accesul la informație nr. 982-XIV din 11.05.2000, art. 8, art. 14 

alin. (2) lit. (z1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii 

RM cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017, Hotărârea Guvernului RM cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 

09.08.2016, în baza prevederilor Tabelului 4 (pct. I) din anexa nr. 1 „Criteriile și modul de 

raportare a unor unități bugetare la categoria instituției corespunzător domeniului de activitate” la 

Hotărârea Guvernului RM nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi în scopul 

informării multilaterale a cetăţenilor despre procesul de aprobare a deciziilor Consiliului municipal 

Bălţi, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi 

„Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coșeriu” 

Bălți pentru anii 2023 - 2027” prin metoda solicitării opiniei experţilor. 

2. Primarul municipiului Bălţi, dl N. Grigorişin, să asigure:  

2.1. elaborarea textului iniţial al proiectului deciziei în perioada 20.02.2023 – 03.03.2023;  

2.2. desfăşurarea procedurii obligatorii şi suplimentare a consultării prin metoda solicitării 

opiniei experţilor în perioada 06.03.2023 – 20.03.2023. 

3. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/13 din 25.06.2019 „Cu privire la 

desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire 

la aprobarea Strategiei de dezvoltare a Bibliotecii Municipale ”Eugeniu Coșeriu” Bălți pentru 

anii 2019 – 2023. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova

         

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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