
 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU 
DECIZIE 

 
nr. ¼  din 22.01.2008 

 
 
 
Cu privire la asigurarea transparenţei şi  
intensificarea participării cetăţenilor la  
procesul decizional în cadrul autorităţilor  
administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău 

 
 
 
În scopul sporirii gradului de responsabilitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale ale municipiului Chişinău faţă de cetăţean şi asigurării transparenţei 
decizionale, în conformitate cu art. 32 (1), art. 34 (1-4), art. 39 (1), art. 109 (1) din 
Constituţia Republicii Moldova, art. 2 (b, c) din Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 
„Privind accesul la informaţie”, art. 17 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 
nr. 373-XVI din 29.12.2005 „Pentru adoptarea Concepţiei privind cooperarea dintre 
Parlament şi societatea civilă”, hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr. 255 din 
09.03.2005 „Privind Strategia naţională de edificare a societăţii informaţionale 
„Moldova electronică” şi nr. 1402 din 30.12.2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei 
de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”, în temeiul art. 3 
(1), art. 8, art. 14 (2), art. 17 şi art. 19 (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE: 

 
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei decizionale în 

cadrul autorităţilor  administraţiei publice locale ale municipiului Chişinău, conform 
anexei. 

2. Direcţia  relaţii publice (dna Valentina Fedosenco) va elabora, în termen de o 
lună, planul de acţiuni pentru asigurarea realizării prevederilor regulamentului 
aprobat prin prezenta decizie.  

3. Acoperirea cheltuielilor pentru realizarea planului de acţiuni menţionat în 
pct. 2 al prezentei decizii se va face atât din contul resurselor bugetare, cât şi din cel 
al granturilor.  

4. Serviciile Primăriei şi ale Consiliului municipal Chişinău, pretorii de sector, 
primarii localităţilor din componenţa municipiului Chişinău vor asigura îndeplinirea 
prevederilor prezentei decizii, în corespundere cu statutul lor funcţional şi cu 
regulamentul aprobat prin prezenta decizie.  

5. Primarul general al municipiului Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, va asigura 



controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.  
 
 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI      Mihai Ghimpu 
 
CONTRASEMNAT:  
SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu 


