DECIZIE nr.____
din “____” ________________ 2020
Cu privire la ”Luarea de act a înființării Coaliției
Locale a Societății Civile, care activează în baza
propriului Regulament, votat și aprobat de membrii
Coaliției Locale a Societății Civile,
proces-verbal nr. CLSC2001 din 14 ianuarie 2020”
În temeiul art. 6, lit. a), art. 7, pct. (1) lit. c) din Legea privind transparența în procesul decizional
nr. 239 din 13.11.2008, art. 14, lit. z1 din Legea ”Privind administrația publică locală” nr. 436 din
28.12.2006, Consiliul municipal DECIDE:
1. Se ia act de:
1.1 Regulamentul Coaliției Locale a Societății Civile, conform Anexei nr. 1;
1.2 Componența Nominală a Coaliției Locale a Societății Civile, conform anexei nr. 2;
1.3 Proces-verbal nr. CLSC2001 din 14 ianuarie 2020, conform Anexei nr. 3.
2. Decizia dată intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

__________________

SECRETARUL C/M

MARCEL BUŞAN

Inițiator: L. Pilipețchi, primar
Elaborat: I. Babici, Consilier municipal
Avizat:
____________ M. Buşan, Secretarul Consiliului Municipal Soroca
____________ V. Cojocaru, Specialist în problemele juridice

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Municipal Soroca
nr.__ din __ _____ 2020
REGULAMENT
COALIȚIA LOCALĂ A SOCIETĂȚII CIVILE
MUNICIPIUL SOROCA
I. Dispoziții generale
1.

Coaliția Locală a Societății Civile (în continuare – Coaliție) este creată pe lângă Administrația
Publică Locală de Nivel I – Soroca, în continuare numită Consiliul Municipal Soroca, în calitate
de organ consultativ, fără statut de persoană juridică, ca expresie a voinței de recunoaștere a
valorii competențelor și de asigurare a participării societății civile în procesul de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor locale.

2.

Coaliția Locală a Societății Civile are ca scop să faciliteze și să stimuleze participarea
organizațiilor societății civile și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze
procesul decizional și să sporească gradul de răspundere a Consiliul Municipal Soroca față de
cetățeni și societate, cât și să contribuie la asigurarea transparenței activității Consiliului
Municipal Soroca și a Primăriei municipiului Soroca.

3.

Coaliția Locală a Societății Civile își desfășoară activitatea în baza legislației1 în vigoare,
cadrului legal de referință și a prezentului Regulament.

4.

Regulamentul de activitate (în continuare – Regulament) este un document intern aprobat de
membrii Coaliției, prin care se stabilesc reguli privind principiile de activitate ale Coaliție,
scopul coaliției, metodele de realizare a scopurilor dar și structura organizațională a Coaliției.
După aprobarea Regulamentului la faza inițială de către membrii Coaliției, acesta va intra în
vigoare după aprobarea de către Consiliul Municipal Soroca a proiectului de decizie, prin care
va lua act de prezentul Regulament.

II. Atribuțiile Coaliției
5.

Principalele atribuții ale Coaliției sunt:
a) să solicite de la Consiliul Municipal Soroca instituționalizarea mecanismelor de cooperare și
de parteneriat la procesul decizional cu Coaliția;
b) să participe, în condițiile Legii Nr. 239 din 13-11-2008 ”Privind transparența în procesul
decizional”, la orice etapă a procesului decizional;
c) să solicite și să obțină informații referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească
proiectele de decizii ale Consiliului Municipal Soroca însoțite de materialele aferente, în
condițiile Legii Nr. 982 din 11-05-2000 ”Privind accesul la informație”;
d) să propună Consiliului Municipal Soroca inițierea elaborării și adoptării deciziilor;
e) să elaboreze, aprobe și să prezinte Consiliului Municipal Soroca recomandări la proiectele de
decizie, în cel puțin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunțului referitor la inițierea
elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunțului privind organizarea consultărilor
publice;

1

Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.
Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.
Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație.

f) la inițiativa și solicitarea directă a Consiliului Municipal Soroca și sau a Primarului
municipiului Soroca, să participe la consultarea proiectelor de decizie prin următoarele
modalități: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea
opiniilor experților în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu
participarea membrilor din Coaliție;
g) să solicite în mod direct, conform prevederilor art. 11, pct. (2), lit. c) a Legii Nr. 239 din 1311-2008 ”Privind transparența în procesul decizional”, consultarea Coaliției a proiectelor de
decizie de interes major propuse spre aprobare la Consiliul Municipal Soroca;
h) să participe la ședințele publice a Consiliului Municipal Soroca, cât și la ședințele Comisiilor
consultative de specialitate a acestuia;
i) prin intermediul Secretariatului Coaliției să asigure transparența ședințelor Consiliului
Municipal Soroca, cât și a Comisiilor consultative de specialitate a acestuia, inclusiv a altor
evenimente de maximă importanță, prin transmisiunea live a acestora pe sursele media a
Coaliției;
j) să participe în grupuri de lucru, constituite de Consiliul Municipal Soroca cu scop de elaborare
a documentelor de politici publice locale, în mod special în grupul de lucru cu privire la
elaborarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Soroca;
k) să monitorizeze implementarea prevederilor din proiectele de decizie aprobate de Consiliul
Municipal Soroca, să elaboreze rapoarte cu recomandări pe marginea acestora;
l) să contribuie la îmbunătățirea gradului de înțelegere în rândul populației a documentelor
bugetare ale Primăriei municipiului Soroca;
m) să se implice în vederea creării unui cadru prielnic, care să asigure creșterea nivelului de
implicare a cetățenilor în procesul bugetar și soluționarea problemelor municipale;
n) să inițieze și să organizeze dezbateri live alternative a proiectelor de decizie de interes major
pentru municipiul Soroca;
o) prin intermediul conferințelor live să asigure evaluarea ședințelor Consiliului Municipal
Soroca cu participarea nemijlocită a consilierilor municipali, primarului, membrilor Coaliției,
cât și a altor părți interesate;
p) să monitorizeze respectarea Legii Nr. 239 din 13-11-2008 ”Privind transparența în procesul
decizional” la orice etapă a procesului decizional;
q) prin intermediul Secretariatului Coaliției să inițieze și să implementeze în parteneriat cu
Consiliul Municipal Soroca, Primăria municipiului Soroca, inclusiv cu subdiviziunile,
serviciile și întreprinderile municipale, societățile pe acțiuni fondate de Consiliul Municipal
Soroca, proiecte ce vor viza următoarele domenii: educație și social, buna guvernare,
transparență și participare cetățenească, amenajare și infrastructură, mediu, tineret, cultură și
agrement, îmbunătățirea serviciilor municipale;
r) în cooperare cu Consiliul Municipal Soroca și Primăria municipiului Soroca, va dezvolta și
promova conceptul Bugetului participativ al municipiului Soroca, inclusiv va contribui la
elaborarea și consultarea mecanismului și procedurilor pentru depunerea, evaluarea,
selecționarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de interes public, inițiate de cetățeni
și finanțate din bugetul municipal;
s) prin intermediul Secretariatului Coaliției elaborează rapoarte anuale privind gradul de
transparență și participarea părților interesate în procesul decizional;
t) realizează și prezentă evaluări independente cu privire la impactul proiectelor de decizie și a
politicilor promovate de Consiliul Municipal Soroca asupra nivelului de trai al locuitorilor
municipiului Soroca.
III. Principiile de activitate ale Coaliției

6.

Coaliția se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiilor libertății de asociere,
egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toți membrii și
accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Coaliției.

7.

Coaliția este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și
stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităților publice în
activitatea coaliției.

8.

Coaliția promovează în activitatea sa principiile de bună guvernare: valorile statului de drept,
echitate și incluziune socială, deschiderea și transparența autorităților, eficiență și eficacitate în
utilizarea resurselor, responsabilitate în procesul decizional.

9.

Activitatea coaliției are un caracter transparent, informația cu privire constituirea, membrii și
organele de conducere fiind accesibilă tuturor.

IV. Componența Coaliției
10.

Coaliția este alcătuită din organizațiile societății civile ce își desfășoară activitatea în municipiul
Soroca, grupuri neformale de inițiativă ale cetățenilor, reprezentanți ai mediului academic și
mass-mediei locale, activiști civici, inclusiv alți actori relevanți. Membrii Coaliției nu pot fi
angajații ai Primăriei municipiului Soroca, consilierii municipali, șefii serviciilor,
întreprinderilor sau a altor structuri fondate de Consiliul municipal Soroca.

11.

Desemnarea sau revocarea membrilor Coaliției se desfășoară în cadrul unui proces democratic
și transparent. Decizia privind desemnarea sau revocarea reprezentantului este înregistrată întrun proces-verbal. Întreaga responsabilitate privind corectitudinea procesului de desemnare
revine membrilor Coaliției.

12.

Pentru a deveni membru al Coaliției, organizația sau persoana interesată trebuie să înregistreze
la Secretariatul Coaliției o cerere de aderare, inclusiv să se prezinte în cadrul ședinței deschise
pentru public desfășurate de Coaliție, exprimându-și interesul pentru a obține acest statut.

13.

Din momentul aprobării sau a modificării componenței Coaliției, aceasta se va aduce la
cunoștința Consiliului Municipal Soroca.

14.

Numărul membrilor Coaliției nu este limitat.

15.

Calitatea de membru al Coaliției este voluntară, benevolă și presupune o înaltă responsabilitate
civică.

16.

Calitatea de membru al Coaliției încetează în următoarele cazuri:
a) retragerea benevolă;
b) desființarea organizației;
c) absența nemotivată a persoanelor cu dreptul de a lua decizii la două ședințe consecutive;
d) încălcarea prezentului Regulament.

V. Structura Coaliției
17.

Din structura organizatorică a Coaliției fac parte:
a) Adunarea membrilor Coaliției;
b) Președintele Coaliției;
c) Secretariatul Coaliției.

18.

Adunarea membrilor Coaliției are următoarele atribuții;

a) determină problemele prioritare care vor fi promovate de Coaliție;
b) decide adoptarea, completarea și modificarea prezentului Regulament;
c) alege Președintele și organizația care va asigura Secretariatul Coaliției;
d) hotărăște orice alte probleme ce țin de strategia și principiile de activitate ale Coaliției;
e) decide încetarea activității Coaliției.
19.

Președintele Coaliției are următoarele atribuții;
a) conduce activitatea Coaliției;
b) prezidează ședințele Coaliției;
c) reprezintă Coaliția în raport cu Consiliul Municipal Soroca, Primăria municipiului Soroca,
alte instituții publice și autorități publice, structuri similare, organizații naționale și
internaționale;
d) exercită și alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.

20.
21.

Președintele Coaliției este ales prin rotație din rândul membrilor, cu majoritatea simplă a
voturilor, pentru o perioadă de 6 luni.
Calitatea de Președinte al Coaliției încetează în următoarele cazuri:
a) retragerea benevolă;
b) absența nemotivată la trei ședințe consecutive ale Coaliției;
c) încălcarea prezentului Regulament.

22.

În cazul lit. b) și c) din pct. 21 al prezentului Regulament, Președintele Coaliției este demis de
membrii Coaliției cu majoritatea simplă a voturilor.

23.

Secretariatul Coaliției are următoarele atribuții:
a) elaborează și propune proiectul ordinii de zi a ședințelor Coaliției;
b) convoacă ședințele ordinare și extraordinare ale Coaliției;
c) asigură lucrările de secretariat în cadrul ședințelor Coaliției;
d) recepționează proiectele de decizii ale Consiliului Municipal Soroca însoțite de materialele
aferente, în condițiile Legii Nr. 982 din 11-05-2000 ”Privind accesul la informație”;
e) asigură transparența ședințelor Consiliului Municipal Soroca, cât și a Comisiilor
consultative de specialitate a acestuia, inclusiv a altor evenimente de maximă importanță,
prin transmisiunea live a acestora pe sursele media a Coaliției;
f) inițiază și organizează dezbateri live alternative a proiectelor de decizie de interes major
pentru municipiul Soroca;
g) inițiază și organizează conferințe live pentru a asigura evaluarea ședințelor Consiliului
Municipal Soroca cu participarea nemijlocită a consilierilor municipali, primarului,
membrilor Coaliției, cât și a altor părți interesate;
h) inițiază și implementează în parteneriat cu Consiliul Municipal Soroca, Primăria
municipiului Soroca, inclusiv cu subdiviziunile, serviciile și întreprinderile municipale,
societățile pe acțiuni fondate de Consiliul Municipal Soroca, proiecte ce vizează
următoarele domenii: educație și social, buna guvernare, transparență și participare
cetățenească, amenajare și infrastructură, mediu, tineret, cultură și agrement, îmbunătățirea
serviciilor municipale;
i) propune crearea grupurilor de lucru pe diferite subiecte de interes major al Coaliției;
j) propune revizuirea componenței Coaliției;

k) exercită și alte atribuții în conformitate cu prezentul Regulament.
24.

Organizația care va realiza sarcinile de Secretariat al Coaliției, este aleasă din rândul membrilor
Coaliției cu simpla majoritate a voturilor pentru un mandat de 3 ani.

25.

Pentru funcția de Secretariat al Coaliției poate fi numită o organizație membră, care are
capacități logistice, profesionale și tehnice pentru îndeplinirea rolului de secretariat, având
sediu cu sală de ședință, echipament tehnic (calculator, imprimantă, internet etc.).

26.

Calitatea de Secretariat al Coaliției poate înceta în următoarele cazuri:
a) retragerea benevolă;
b) încălcarea prezentului Regulament.

27.

În cazul lit. b) din pct. 26 al prezentului Regulament, organizației membre i se retrage funcția
de Secretariat al Coaliției de membrii Coaliției cu majoritatea simplă a voturilor.

VI. Ședințele Coaliției
28.

Pentru exercitarea atribuțiilor sale, membrii Coaliției se întrunesc în ședințe ordinare o dată la
trei luni, iar la necesitate în ședințe extraordinare.

29.

Ședințele Coaliției sunt deliberative dacă la ele este prezentă majoritatea simplă a membrilor.

30.

Ședințele sunt conduse de Președintele Coaliției, iar în absența lui de un Președinte interimar
ales de membrii Coaliției prezenți la ședință.

31.

Secretarul ședinței este desemnat de către organizația care deține funcția de Secretariat al
Coaliției.

32.

Deciziile Coaliției sunt aprobate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți la ședință. Membrii
Coaliției care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul la opinie separată, consemnată în
procesul-verbal al ședinței.

33.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este adus la cunoștința membrilor Coaliției cu cel
puțin 5 zile înainte de desfășurarea acesteia, în cazul ședinței extraordinare se aduce la
cunoștință cu cel puțin 2 zile înainte. În situații excepționale, membrii Coaliției se pot întruni
în ședințe ad-hoc, iar în aceste cazuri ordinea de zi este aprobată în ședință de către membrii
prezenți, fără a fi consultată prealabil. Ședințele Coaliției sunt publice.

34.

În funcție de subiectul supus dezbaterii, la ședințele Coaliției pot participa, în calitate de invitați,
fără drept de vot, reprezentanți ai Consiliului Municipal Soroca și ai Primăriei municipiului
Soroca, reprezentanți mass-media, partenerii organizațiilor membre, experți, alte părți
interesate.

35.

Lucrările Coaliției se consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora, locul ședinței,
prezența membrilor Coaliției, altor participanți la ședință, ordinea de zi, conținutul dezbaterilor,
hotărârile adoptate, problemele puse la vot și rezultatele votării. Procesele-verbale ale ședințelor
Coaliției sunt semnate de Președintele Coaliției și reprezentantul Secretariatului Coaliției.

36.

În termen de maxim 3 zile de la desfășurarea ședințelor Coaliției, Secretariatul Coaliției va
prezenta Consiliului Municipal Soroca recomandările elaborate și aprobate de membrii
Coaliției pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice.

VII. Dispoziții finale și tranzitorii
37.

Coaliția își poate înceta activitatea sa, prin decizia majorității membrilor sau în condiții și
circumstanțe care nu depind de voința membrilor Coaliției.

38.

Propunerile de modificare a prezentului Regulament pot fi înaintate de membri în cadrul
ședințelor Coaliției, fiind supuse votului.

39.

Activitatea Coaliției este publică și transparentă, aceasta fiind mediatizată pe site-ul
http://www.euparticip.md și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/euparticip.md.

mun. Soroca, 14 ianuarie 2020

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Municipal Soroca
nr.__ din __ _____ 2020
Componența Nominală
a Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca
1. Babici Stela, Președinte, Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA;
2. Jamba Valentina, Președinte, Asociația Obștească ”Eco-Sor”;
3. Ostapov Alexandru, Președinte, Asociația Obștească ”Românii din Câmpia Sorocii”;
4. Șterbate Vadim, Jurnalist, Publicația Periodică ”Observatorul de Nord”;
5. Focșa Igor, Președinte, Asociația Obștească ”Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan”;
6. Ivanov Clavdia, Președinte, Asociația Obștească ”Organizația Veteranilor din raionul Soroca”;
7. Ursu Ella, Activist civic local;
8. Marjinean Liudmila, Activist civic local;
9. Volnițchii Constantin, Director, Televiziunea Locală Sor-TV;
10. Gatman Robert, Președinte, Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca;
11. Mușcinschi Nicoleta, Președinte, Consiliul Raional al Tinerilor Soroca;
12. Zabrian Vladimir, Membru; Asociația Obștească ”Euroregiunea Nistru;
13. Alexandrov Andreea, Membru, Grupul de inițiativă ”Fondul pentru Tineri Soroca”:
14. Dobrovolschi Sergiu, Asociația Obștească "ANGELUS SOROCA";
15. Tanas Diana, Activist civic;
16. Țui Cristina, Activist civic;
17. Costin Ion, Activist civic;
18. Bolgari Elona, Activist civic.

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului Municipal Soroca
nr.__ din __ _____ 2020
COALIȚIA LOCALĂ A SOCIETĂȚII CIVILE
MUNICIPIUL SOROCA
Proces-Verbal nr. CLSC2001
14 ianuarie 2020

mun. Soroca, Sala de Ședință, CRT DACIA

Participanții Prezenți:
1. Babici Stela, Președinte, Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA;
2. Jamba Valentina, Președinte, Asociația Obștească ”Eco-Sor”;
3. Ostapov Alexandru, Președinte, Asociația Obștească ”Românii din Câmpia Sorocii”;
4. Șterbate Vadim, Jurnalist, Publicația Periodică ”Observatorul de Nord”;
5. Focșa Igor, Președinte, Asociația Obștească ”Uniunea Veteranilor Războiului din Afganistan”;
6. Ivanov Clavdia, Președinte, Asociația Obștească ”Organizația Veteranilor din raionul Soroca”;
7. Ursu Ella, Activist civic local;
8. Marjinean Liudmila, Activist civic local;
9. Volnițchii Constantin, Director, Televiziunea Locală Sor-TV;
10. Gatman Robert, Președinte, Consiliul Local al Tinerilor din municipiul Soroca;
11. Mușcinschi Nicoleta, Președinte, Consiliul Raional al Tinerilor Soroca;
12. Zabrian Vladimir, Membru; Asociația Obștească ”Euroregiunea Nistru;
13. Alexandrov Andreea, Membru, Grupul de inițiativă ”Fondul pentru Tineri Soroca”:
14. Dobrovolschi Sergiu, Asociația Obștească "ANGELUS SOROCA";
15. Tanas Diana, Activist civic;
16. Țui Cristina, Activist civic;
17. Costin Ion, Activist civic;
18. Bolgari Elona, Activist civic.
Ordinea de zi:
1.
2.
3.
4.

Cu privire la aprobarea Regulamentului Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca;
Cu privire la aprobarea componenței ai Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca;
Cu privire alegerea Președintelui Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca;
Cu privire la alegerea organizației pentru funcția de Secretariat al Coaliției Locale a Societății
Civile din mun. Soroca.

DELIBERĂRILE:
1. S-a examinat chestiunea privind alegerea președintelui si a secretarului adunării membrilor
Coaliției Locale a Societății Civile din data de 14 ianuarie 2020.
La propunerea celor prezenți în calitate de președinte al adunării membrilor Coaliției Locale ale
Societății Civile din data de 14 ianuarie 2020 a fost propus Babici Stela, iar secretarul adunării
Șterbate Vadim.
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat ”pro” – unanim.
S-A HOTĂRÂT:
 A aproba în calitate de președinte al adunării membrilor Coaliției Locale a Societății Civile
din data de 14 ianuarie 2020 pe Babici Stela, iar în calitate de secretar pe Șterbate Vadim.

2. S-a examinat chestiunea cu privire la aprobarea Regulamentului Coaliției Locale a Societății
Civile din mun. Soroca.
Babici Stela, Președintele AO CRT DACIA, a prezentat proiectul de Regulament al Coaliției Locale
a Societății Civile din Soroca și la propus spre dezbatere.
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat ”pro” – unanim.
S-A HOTĂRÂT:
 A aproba Regulamentului Coaliției Locale a Societății Civile;
 A prezenta Regulamentul Coaliției Locale a Societății Civile către Consiliul Municipal Soroca
în vederea instituționalizării mecanismelor de cooperare și de parteneriat în procesul
decizional;
 A solicita Consiliului Municipal Soroca să ia act de crearea Coaliției, aprobarea
Regulamentului, componenței și organelor de conducere a acesteia.
3. S-a examinat chestiunea cu privire la aprobarea componenței ai Coaliției Locale a Societății
Civile din mun. Soroca.
Președintele ședinței a informat participanții de la adunarea Coaliției, că conform cererilor de aderare,
componența Coaliției este constituită din 13 organizații ale societății civile și 5 activiști civici și
reprezentanți mass-media. Respectiv Coaliția se constituie cu o componență de 18 membri cu drept
de vot.
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat ”pro” – unanim.
S-A HOTĂRÂT:
 A aproba componență Coaliției Locale a Societății Civile compusă din 18 membri cu drept de
vot (lista se anexează).
4. S-a examinat chestiunea cu privire la alegerea Președintelui Coaliției Locale a Societății Civile
din mun. Soroca.
Din cei prezenți la ședință a fost propus spre votare candidatura lui Babici Stela în calitate de
Președinte al Coaliției Locale a Societății Civile.
Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat ”pro” – unanim.
S-A HOTĂRÂT:
 A aproba pe Babici Stela în calitate de Președinte al Coaliției Locale a Societății Civile pentru
un mandat de 6 luni.
5. S-a examinat chestiunea cu privire la alegerea organizației pentru funcția de Secretariat al
Coaliției Locale a Societății Civile din mun. Soroca.
Babici Stela, a informat participanții la ședință despre prevederile Regulamentului și anume despre
faptul că pentru funcția de Secretariat al Coaliției poate fi numită o organizație membră, care are
capacități logistice, profesionale și tehnice pentru îndeplinirea rolului de secretariat, având sediu cu
sală de ședință, echipament tehnic (calculator, imprimantă, internet etc.). AO CRT DACIA, ca
organizație eligibilă, a fost propusă pentru îndeplinirea funcției de Secretariat al Coaliției Locale a
Societății Civile pentru un mandat de 3 ani.
Propunerea a fost pusă la vot.

S-a votat ”pro” – unanim.
S-A HOTĂRÂT:
 A aproba AO CRT DACIA pentru funcția de Secretariat al Coaliției Locale a Societății Civile
pentru un mandat de 3 ani.
 A împuternici Secretariatul Coaliției nou ales, să depună o solicitare către Consiliul Municipal
Soroca pentru a lua act de crearea Coaliției, aprobarea Regulamentului, componenței și
organelor de conducere a acesteia.
Babici Stela
Președintele Adunării
Șterbate Vadim
Secretarul Adunării

Notă informativă
la proiectul de decizie Cu privire la ”Luarea de act a înființării Coaliției Locale a Societății
Civile, care activează în baza propriului Regulament, votat și aprobat de membrii Coaliției
Locale a Societății Civile, proces-verbal nr. CLSC2001 din 14 ianuarie 2020”
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Lilia Pilipețchi, Primarul municipiului Soroca, inițiatorul proiectului de decizie
Ion Babici, consilier municipal, autorul și raportorul proiectului de decizie
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite.
Condițiile prin care este necesar de a aproba proiectul de decizie dat, sunt legate de solicitarea
Coaliției Locale a Societății Civile din Soroca, care conform Legii privind transparența în procesul
decizional nr. 239 din 13.11.2008 are statut de parte interesată, iar Consiliul Municipal Soroca este
obligat conform art. 6, lit. a), art. pct. (1) lit. c) din aceiași lege, să recunoască și să instituționalizeze
mecanismele de cooperare și de parteneriat cu aceasta structură la toate etapele din procesul
decizional.
Coaliția Locală a Societății Civile are ca scop să faciliteze și să stimuleze participarea organizațiilor
societății civile și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și
să sporească gradul de răspundere a Consiliul Municipal Soroca față de cetățeni și societate, cât și
să contribuie la asigurarea transparenței activității Consiliului Municipal Soroca și a Primăriei
municipiului Soroca.
Coaliția Locală a Societății Civile va fi un organ consultativ pe lângă Consiliul Municipal Soroca,
în componența căruia fac parte organizațiile societății civile, reprezentanții mass-media, grupuri de
inițiativă, cât și activiști locali.
Constituirea acestei Coaliții ca structură reprezentativă a societății civile va ușura în mod esențial
lucrul specialiștilor din cadrul Primăriei municipiului Soroca în procesul de consultare a proiectelor
de decizie.
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
În temeiul:



art. 6, lit. a), art. pct. (1) lit. c) din Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239 din
13.11.2008;
art. 14, lit. z1 din Legea ”Privind administrația publică locală” nr. 436 din 28.12.2006.

4. Fundamentarea economică-financiară
Respectivul proiectul de decizie este în concordanță cu normele aplicabile pentru asigurarea
transparenței în procesul decizional din cadrul autorităților administrației publice locale și
reglementează raporturile lor cu cetățenii, cu asociațiile constituite în corespundere cu legea, cu
alte părți interesate în vederea participării la procesul decizional.
Coaliția Locală a Societății Civile are statut de parte interesată – din care fac parte cetățeni, asociații
constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectați, ar putea
fi afectați de adoptarea deciziei și care pot influența procesul decizional la nivelul municipiului
Soroca.
Consiliul Municipal Soroca, cât și Primăria municipiului Soroca, este cointeresată și obligată prin
lege să consulte cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate în

privința proiectelor de acte normative, administrative care pot avea impact social, economic, de
mediu (asupra modului de viață și drepturilor omului, asupra culturii, sănătății și protecției sociale,
asupra colectivităților locale, serviciilor publice).
Cooperarea dintre Consiliul Municipal Soroca/Primăria municipiului Soroca și reprezentanților
societății asociați în Coaliția Locală a Societății Civile, ca consecință poate avea efecte atât cu
impact social de mediu, dar și economice, asigurând o implicare și participare mai mare a
cetățenilor în dezvoltarea propriei comunități.
5. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Anunțul despre inițierea Proiectului de decizie se publică pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului
Soroca www.primsoroca.md; inclusiv se transmite pentru consultare consilierilor municipali și
altor părți cointeresate din societatea civilă. Recomandările părților interesate, cu privire la
elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Primăriei Municipiului Soroca:



direct la sediul pe str. Ștefan cel Mare nr. 5, et., MD-3000, mun. Soroca;
sau prin poșta electronică msoroca@mtc.md.

Autor de proiect: Babici Ion – consilier municipal, date de contact: ibabici@gmail.com.
6. Constatările expertizei juridice

7. Constatările altor expertize

Ex. Ion Babici, consilier municipal

