Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. _____
din ____________ 2018

Proiect
Cu privire la constituirea grupului de expertiză
în vederea realizării raportului de expertiză în
privința bunurilor aflate în gestiunea Direcției
învățămînt, tineret și sport și Secției cultură
În scopul executării prevederilor Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din
17.07.2014, art.14, alin. (2), lit. b), c) al Legii RM nr.436 – XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală, Hotărîrii Guvernului RM nr. 314 din 11.04.2018 ”pentru aprobarea
Metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesităţii menţinerii în
domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educaţiei”, Hotărîrii Guvernului RM
nr. 306 din 30.03.2000 ”despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcţionării şi
schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor”, ținînd cont de necesitatea schimbării
destinației a unor constucții, Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1.

2.

Se constituie grupul de expertiză în vederea realizării raportului de expertiză în privința
bunurilor aflate în gestiunea Direcției învățămînt, tineret și sport și Secției cultură , după
cum urmează:
1.1. Grigorișin Nicolai, primarul mun. Bălți, președinte;
Membrii grupului de expertiză:
1.2. Zincovscaia Galina, șef al Direcției proprietatea municipală și relații funciare;
1.3. Vlasenco Mihail, șef adjunct al Direcției învățămînt, tineret și sport;
1.4. Crijanovscaia Nadejda, șef adjunct al Direcției asistența socială și protecția familiei;
1.5. Caraulan Vera, șef al Secției cultură;
1.6. Macovschi Ivan, șef adjunct al Direcției arhitectură și construcții;
1.7. Leahu Oleg, specialist principal al Direcției juridice;
1.8. Cojuhari Iuri, secretarul comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie
municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului,
1.9. Oserbaeva Svetlana, președintele comisiei consultative de specialitate pentru
educație, protecţie socială, sănătate publică.
Se stabileşte că:
2.1. în caz de eliberare a membrilor grupului de expertiză din funcţiile deţinute, atribuţiile
lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile
respective, fără emiterea altei decizii ale Consiliului municipal Bălți;
2.2. atribuțiile secretarilor grupului de expertiză vor fi executate de către membrul
grupului de expertiză în gestiunea căruia se află bunurile imobile.

3.

Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educație, protecţie socială, sănătate publică și pentru gospodărie
municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a ________
exraordinară a Consiliului mun. Bălţi
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi

Irina Serdiuc

