
  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. 11/11 din 30.09.2010 

,,Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale  

«Centrul de Studiere a Limbilor «Limba Noastră»» 

 în redacţie nouă” 

 

    În conformitate cu art.14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 

28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipal nr. 246 din 

23.11.2017, în baza scrisorilor ÎM „CSL «Limba Noastră»” nr. 19 din 12.09.2018,- 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 11/11 din 30.09.2010 ,,Cu privire la 

aprobarea Statutului întreprinderii municipale «Centrul de Studiere a Limbilor «Limba 

Noastră»» în redacţie nouă”, după cum urmează: 

1.1. Anexa nr.3 la decizia se expune în redacţia nouă, cu următorul conţinut: 

Componenţa Consiliului-Director al Întreprinderii Municipale « Centrul de Studiere a 

Limbilor «Limba Noastră»»: 

Preşedintele Consiliului Director: 

– Viorica Cemîrtan - specialist principal al secției cultură, Primăria mun. Bălți. 

Membrii Consiliului Director: 

- Oborocean P. – şei interimar DEPAV din cadrul DGFE, Primăria mun. Bălți. 

- Zgîrcea E.  –  instructor –formator de limba romînă  ÎM „CSL «Limba Noastră»” 

2. Să fie stabilite împuternicirile Consiliului-Director al Întreprinderii Municipale « Centrul 

de Studiere a Limbilor «Limba Noastră» » pe termin de 2 ani  

3. Se împuterniceşte administratorul întreprinderii municipale «Centrul de Studiere a 

Limbilor «Limba Noastră»» în termen de o lună să prezinte IP „Agenţia Servicii Publice” 

Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept copia acestei deciziei, şi să i 

se delegheze dreptul de semnătură pe toate documentele necesare, cu prezentarea ulterioară 

a documentelor înregistrate Fondatorului.  

4. Se abrogă decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 9/22 din 30.07.2015. 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 





 
 

 

 

 

 



 



 
 


