
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului 

municipal Bălți nr. 6/1 din 02.07.2015 ”Cu privire la  

constituirea comisiilor consultative de specialitate ale  

Consiliului municipal Bălţi” și nr. 6/2 din 02.07.2015  

”Cu privire la aprobarea componenței comisiilor  

consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi” 

 

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

XVI din 28.12.2006, p. 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. Punctul 2 din decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/1 din 02.07.2015 ”Cu privire la 

constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi” va avea 

următorul cuprins: „2. Componența numerică a fiecărei comisii consultative de specialitate 

a Consiliului municipal Bălți se stabilește odată cu aprobarea sau modificarea componenței 

nominale a comisiei respective cu respectarea numărului impar de membri.”. 

2. Decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 ”Cu privire la aprobarea 

componenței comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi” se 

modifică după cum urmează: 

1.1. în p.1 al deciziei: 

1.1.1. în subpunctul I ”Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare”: 

 sintagma ”6. Balan Serghei” se substituie cu sintagma ”6. Zelenețchi Veaceslav”; 

 se completează sintagma ”7. Buceațchi Pavel”. 

1.1.2. în subpunctul II ”Comisia consultativă de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului”: 

 sintagma ”6. Buceațchi Pavel” se substituie cu sintagma ”6. Ciornîi Andrei”. 

1.1.3. în subpunctul III ”Comisia consultativă de specialitate pentru colaborare cu alte 

autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale”: 

 sintagma ”4. Cheptenari Vladimir” se substituie cu sintagma ”4. Balan Serghei”; 

 sintagma ”5. Badiuc Evghenia” se exclude; 

 sintagma ”6. Poneatovschi Alexandru” se exclude. 

1.1.4. în subpunctul IV ”Comisia consultativă de specialitate pentru drept şi 

disciplină”: 

 sintagma ” 6. Ciornîi Andrei” se substituie cu sintagma ”6. Cheptenari Vladimir”; 

 se completează sintagma ”8. Ghițu Vladimir”; 

 se completează sintagma ”9. Poneatovschi Alexandru”. 

1.1.5. în subpunctul V ”Comisia consultativă de specialitate pentru educaţie, protecţie 

socială şi sănătate publică”: 

 sintagma ”6. Ghițu Vladimir” se substituie cu sintagma ”6. Badiuc Evghenia”. 



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

municipal Bălţi dna Irina Serdiuc. 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

 

din 26.07.2018 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului 

municipal Bălți nr. 6/2 din 02.07.2015 ”Cu privire 

la aprobarea componenței 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 modifică decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 ”Cu privire la 

aprobarea componenței comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal 

Bălţi”, după cum urmează: 

1.2. în p.1 al deciziei: 

1.2.1. în subpunctul I ”Comisia consultativă de specialitate pentru activităţi 

economico-financiare”: 

 sintagma ”6. Balan Serghei” se substituie cu sintagma ”6. Zelenețchi Veaceslav”; 

 se completează sintagma ”7. Buceațchi Pavel”. 

1.2.2. în subpunctul II ”Comisia consultativă de specialitate pentru gospodărie 

municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului”: 

 sintagma ”6. Buceațchi Pavel” se substituie cu sintagma ”6. Ciornîi Andrei”. 

1.2.3. în subpunctul III ”Comisia consultativă de specialitate pentru colaborare cu alte 

autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale”: 

 sintagma ”4. Cheptenari Vladimir” se substituie cu sintagma ”4. Balan Serghei”; 

 sintagma ”5. Badiuc Evghenia” se exclude; 

 sintagma ”6. Poneatovschi Alexandru” se exclude. 

1.2.4. în subpunctul IV ”Comisia consultativă de specialitate pentru drept şi 

disciplină”: 

 sintagma ” 6. Ciornîi Andrei” se substituie cu sintagma ”6. Cheptenari Vladimir”; 

 se completează sintagma ”8. Ghițu Vladimir”; 

 se completează sintagma ”9. Poneatovschi Alexandru”. 

1.2.5. în subpunctul V ”Comisia consultativă de specialitate pentru educaţie, protecţie 

socială şi sănătate publică”: 

 sintagma ”6. Ghițu Vladimir” se substituie cu sintagma ”6. Badiuc Evghenia”. 

2. Se abrogă următoarele decizii ale Consiliului municipal Bălţi: nr. 6/2 din 02.07.2015, nr. 

12/29 din 24.09.2015, nr. 3/44 din 31.03.2016, nr. 4/8 din 19.05.2016, nr. 4/9 din 

19.05.2016, nr. 10/1 din 26.10.2017, nr. 3/2 din  08.02.2018, nr. 8/54 din 29.03.2018. 

3. Se modifică p. 2 din decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 6/1 din 02.07.2015 ”Cu privire 

la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi” în 



partea ce ține de componență numerică a comisiilor consultative de specialitate cu 

majorare respectivă, reieșind din noua redacție a componenței comisiilor. 

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

municipal Bălţi dna Irina Serdiuc. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi              Pavel Buceațchi

  

Contrasemnează: 

Secretarul interimar al Consiliului mun. Bălţi          Ludmila Dovgani 

 

  









 


