
 
 
                                    D E C I Z I A     nr. 6/10                             
   din  …08.2021  
 P R O I E C T 
 
  “ Cu privire la inițierea procedurii de consultare 
publică cu populaţia din or. Corneşti şi s. Romanovca”  
  
    În   temeiul art. 14 alin.2 din Legea R.Moldova  nr.436 -XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, în conformitate cu Legea R.Moldova  nr.239-XVI din 
13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea R.Moldova  nr.982-XIV 
din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, Hotărîrea  Guvernului privind 
mecanizmul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional nr.967 din 
09.08.2016, precum şi în scopul de a primi recomandări din partea părţilor 
cointeresate şi în scopul asigurării informaţiei populaţiei, despre procesul aprobării 
deciziilor,luînd în consideraţie Avizul  comisiilor consultative  de specialitate,Consiliul   
orăşenesc  Corneşti,  
                                          D E C I D E:  
1.Se ia act de Nota Informativă, prezentată de dna V. Buga – primar “Cu privire la 
inițierea procedurii de consultare publică cu populaţia din or. Corneşti şi s. Romanovca”. 
 
2.Se iniţiază procedura de consultare  publică cu societatea  civilă  în  procesul 
decizional: 

 de schimbarea destinaţiei  construcției  de Sănătate, Asistenţă Socială cu număr cadastral  
9233405.244.01 din or. Cornești str. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 78/A din „Construcţie 
de sănătate, Asistenţă Socială”  în „Construcţie de Cult” ; 
 

 de  aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare   
pe teritoriul primăriei orașului Cornești.  
 

3. Consilierii locali, pe sectorul încredințat, va discuta și va asigura desfășurarea 
procedurilor de consultare publică cu societatea  civilă  în  procesul decisional în baza 
pct.2 din prezenta decizie. (se anexează) 
 
4. Consultările publice, vor demara după întrarea în vigoare a prezentei decizii, dar nu 
mai tîrziu de 5 zile. 
 
5. Controlul  asupra  executarii  prezentei decizii se atribuie d-na Vera Buga, primar. 
 
 
 

AU  VOTAT:            pentru -         împotriva - 0          s-au abţinut  - 0 
 
 
  
Preşedintele  şedinţei                                                         
 
  
Contrasemnează: 
Secretarul consiliului                                                         E. Chitoraga                                                    
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