
  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. ______ 
din ____________ 2018 

Proiect 
 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi 
nr. 6/2 din 02.07.2015 „Cu privire la aprobarea componenţei 
comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 

municipal Bălţi”, cu modificările ulterioare  
 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 
436-XVI din 28.12.2006; luînd în consideraţie Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1474 din 
20.03.2018, potrivit căreia mandatele consilierilor Consiliului municipal Bălţi dlui Grigorișin Nicolai 

și dlui Șmulschii Ghenadie au fost ridicate în legătură cu cererile de demisie, iar mandatele vacante de 
consilieri al Consiliului municipal Bălţi au fost atribuite candidatelor supleanți dlui Vacarciuc Vadim 

și Poneatovschi Alexandru;  
Examinînd: 

cererea consilierului Tuceac Boris din 22.03.2018 (nr. de intr. 03-03/1176 din 22.03.2018) 

privind transferul acestuia din componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Bălţi pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică în componenţa comisiei 
consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru activităţi economico- financiare; 

cererea consilierului Balan Serghei din 22.03.2018 (nr. de intr. 03-03/1175 din 22.03.2018) 
privind transferul acestuia din componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Bălţi pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 
în componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru activităţi 

economico-financiare; 
 cererea consilierului Poneatovschi Alexandru din 23.03.2018 (nr. de intr. 03-03/1220 от 
23.03.2018) privind includerea acestuia în componenţa comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului municipal Bălţi pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi 
social-culturale; 

 proces-verbal al Fracțiunii PP ”Partidul Nostru” în Consiliul municipal Bălți din 28.03.2018;  
 proces-verbal al Fracțiunii ”Pentru dezvoltareа Bălțului” din 28.03.2018,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se admite cererea consilierului Tuceac Boris din privind transferul acestuia din componenţa 
comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru educaţie, protecţie 
socială şi sănătate publică  în componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Bălţi pentru activităţi economico-financiare. 
2. Se admite cererea Balan Serghei privind transferul acestuia din componenţa comisiei 

consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru colaborare cu alte autorităţi, 
înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale în componenţa comisiei consultative de 
specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru activităţi economico-financiare. 

3. Se admite cererea consilierului Poneatovschi Alexandru privind includerea acestuia în 
componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru colaborare 

cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale. 



4. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 „Cu privire la aprobarea 
componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi”, cu după 

cum urmează: 
4.1. În punctul I din decizia: 

 sintagma „1. Șmulschii Ghenadie” se substituie cu sintagma „1. Tuceac Boris”; 

 sintagma „5. Grigorișin Nicolai” se substituie cu sintagma „5. Balan Serghei”. 
4.2. În punctul III din decizia: 

 sintagma „6. Balan Serghei” se substituie cu sintagma „6. Poneatovschi Alexandr”; 
4.3. În punctul V din decizia: 

 sintagma „3. Tuceac Boris” se exclude. 
5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activităţi economico- financiare, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, 
turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 
 
 

 
Preşedintele şedinţei a VIII        

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                     
 
Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi         Irina Serdiuс 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



  Republica Moldova                    Республика Молдова   

   CONSILIUL                 СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 6/2 

din 2 iulie 2015 
 
 

 
Cu privire la aprobarea componenţei  

comisiilor consultative de specialitate  
ale Consiliului municipal Bălţi 
 

 
În conformitate cu art. 14 alin. 2), lit. w) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, punctele 8 – 11, 16 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi funcţionarea 
consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, - 

 

 
CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 
1. Se aprobă componenţa comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal 

Bălţi, după cum urmează: 

I. Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi economico- financiare: 
1. Şmulschii Ghenadie - Tuceac Boris 

2. Pasat Dmitri  
3. Cudreaşova Svetlana 
4. Lisnic Antoniu 

5. Grigorişin Nicolai  - Balan Serghei 
6. Topolnițki Oleg 

7. Povonschii Vitalii 
 
II. Comisia consultativă de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor 

şi protecţia mediului: 
1. Ceaicovscaia Galina 

2. Șaric Oleg     
3. Cimili Eduard 
4. Frecauţan Boris 

5. Cojuhari Iuri 
6. Marcoci Boris 

7. Buceațchi Pavel 
 
III. Comisia consultativă de specialitate pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, 

culte şi activităţi social-culturale: 
1. Basistîi Igor 

2. Rîbac Elena 
3. Rojac Nina 
4. Cheptenari Vladimir   

5. Baduc Evghenia 
6. Balan Serghei - Poneatovschi Alexandr 

7. Dobrogeanu Vasile 
 



 
 

IV. Comisia consultativă de specialitate pentru drept şi disciplină: 
1. Bînzari Igor 
2. Griţco Elena 

3. Lefter Marcel 
4. Șvarț Mihail 

5. Popenco Raisa 
6. Ciornîi Andrei 
7. Iordan Serghei  

 
V. Comisia consultativă de specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică: 

1. Oserbaeva Svetlana 
2. Grădinaru Renata 
3. Tuceac Boris –  

4. Bondari Olga 
5. Dilion Diana 

6. Usatîi Alexandr 
7. Ghiţu Vladimir 

 

2. Se abrogă următoarele decizii ale Consiliului municipal Bălţi: nr. 6/46 din 27.10.2011, nr. 2/41 
din 28.03.2013, nr. 4/70 din 27.06.2014, nr. 7/41 din 23.10.2014, nr. 2/54 din 02.04.2015. 

 
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal 

Bălţi dna Irina Serdiuc.  

 
 

 
 
 

Preşedintele şedinţei a VI                                              Victor SOROCEAN  
de constituire a Consiliului mun. Bălţi    

 
Contrasemnează: 
Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi     ` Irina SERDIUC 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 











 


