
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a acordului 

de colaborare nr. 02/15 din 10.08.2015 și contractului de 

cesiune a drepturilor nr. 01/15 din 10.08.2015 încheiat între 

Instituţia Publică Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal din 

mun. Bălţi şi Asociaţia Obştească ”Şcoala de Fotbal Bălţi”, 

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/73 din 30.07.2015 

 

În conformitate cu art. 14, p. (1), (2), lit. j) al Legii nr. 436  din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală și ținând cont de neîndeplinirea obligațiunilor contractuale, 

prevăzute de p.  2.13, p. 2.18, p. 2.19, p. 2.20, p. 2.22, p. 2.29 ale acordului de colaborare nr. 

02/15 din 10.08.2015 și p. 2.22 al  contractului de cesiune a drepturilor nr. 01/15 din 10.08.2015 
încheiat între Instituţia Publică Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal din municipiul Bălţi şi 

Asociaţia Obştească ”Şcoala de Fotbal Bălţi”,  aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 

9/73 din 30.07.2015, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite rezilierea acordului de colaborare nr. 02/15 din 10.08.2015 și a contractului de 

cesiune a drepturilor nr. 01/15 din 10.08.2015 încheiat  între Instituţia Publică Şcoala 

Sportivă Specializată de Fotbal din mun. Bălţi şi Asociaţia Obştească ”Şcoala de Fotbal 

Bălţi”,  aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/73 din 30.07.2015. 

2. Directorul Instituţiei Publice Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal din mun. Bălţi dl                  

I. Coroliuc să inițieze procedura de  reziliere a acordului de colaborare nr. 02/15 din 

10.08.2015 și a contractului de cesiune a drepturilor nr. 01/15 din 10.08.2015 încheiat între 

Instituţia Publică Şcoala Sportivă Specializată de Fotbal din mun. Bălţi şi Asociaţia 

Obştească ”Şcoala de Fotbal Bălţi”,  aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/73 

din 30.07.2015.  

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi disciplină, 

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

pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, administrarea 

bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

















 
 

 


