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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 9/22 

din 30.07.2015 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului-Director 

al ÎM «Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”» 

 

 În conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 

28.12.2006; art.9 al Legii privind proprietatea publică a unităţilor administrative-teritoriale Nr. 523-

XIV din 16.07.1999; art.4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă Nr. 435-XVI din 

28.12.2006; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nr. 121-XVI din 

04.05.2007; Regulamentul-model a întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM 

Nr. 387 din 06.06.1994; în baza deciziei Consiliului municipal Bălţi Nr. 7/17 din 30.10.2008 cu 

modificări şi completări; p.4 din Regulamentul Consiliului-Director al întreprinderii municipale 

«Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”», aprobat prin decizia Consiliului municipiului Bălţi 

Nr. 11/11 din 30.09.2010, – 

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

1. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului-Director al întreprinderii municipale «Centrul de 

Studiere a Limbilor „Limba noastră”», pe perioada mandatului de consilier (a. 2015 –2019),  

după cum urmează: 

Preşedintele Consiliului-Director: 

- V. Cemîrtan - specialist principal în relaţii interetnice şi drepturile omului al primăriei,  

Membrii Consiliului-Director: 

- V. Dobrogeanu - consilier al Consiliului municipal Bălţi, 

- L. Silivestrova  - director-adjunct al ÎM «Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”». 

2. Consiliul-Director al întreprinderii municipale «Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”» 

să funcţioneze în limitele Regulamentului Consiliului-Director al întreprinderii municipale 

«Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”» aprobat prin decizia Consiliului municipal 

Bălţi  Nr. 11/11 din 30.09.2010. 

3. Se împuterniceşte directorul întreprinderii municipale «Centrul de Studiere a Limbilor „Limba 

noastră”», în termen de o lună, să înregistreze componenţa nominală a Consiliului-Director al 

întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei RM, cu prezentarea 

ulterioară a documentelor înregistrate Fondatorului, şi se deleagă cu dreptul de semnătură pe 

toate documentele necesare. 

4. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/59 din 27.10.2011. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului. 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi        Elena GRIȚCO  

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului municipal Bălţi        Irina SERDIUС 


