
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 
 

Cu privire la modificarea deciziei  

Consiliului municipal Bălți nr. 5/1 din 05.06.2020  

,,Cu privire la aprobarea proiectului  

,,Together for a better educational integration  

of children with special educational need”” 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea Republicii Moldova nr. 436 din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea Republicii Moldova 

nr. 435 din 28.12.2016 privind descentralizarea administrativă, întru executarea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 14/9 din 21.12.2017 ,,Cu privire la participarea municipiului Bălți 

la Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020”, luând în 

considerare scrisoarea de Clarificare a Secretariatului Tehnic Comun al POC România – 

Republica Moldova 2014-2020 nr. 1830 din 03.08.2020 privind necesitatea modificării deciziei 

de cofinanțare a proiectului ,,Together for a better educational integration of children with 

special educational need”, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/1 din 05.06.2020 ,,Cu privire la 

aprobarea proiectului ,,Together for a better educational integration of children with 

special educational need””, după cum urmează: 

1.1. punctul 2 se expune în redacție nouă: ,,Se aprobă valoarea totală a proiectului 

,,Together for a better educational integration of children with special educational 

need”, în sumă de 380 665,00 EURO, din care valoare totală eligibilă 380 665,00 

EURO și valoare totală neeligibilă 0,00 EURO”; 

1.2. punctul 3 se expune în redacție nouă: ,,Se aprobă cofinanțarea proiectului în sumă de       

18 538,39 EURO, ceea ce constituie 4,87 % din valoarea totală eligibilă a proiectului 

,,Together for a better educational integration of children with special educational 

need””. 

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

de specialitate: pentru activități economico-financiare, pentru colaborare cu alte 

autorități, înfrățire, turism, culte și alte activități social-culturale; pentru drept și 

disciplină; pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  









 
  







 
 


