
 

 Republica Moldova                Республика Молдова  

 CONSILIUL                СОВЕТ 

 MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

           

 

  

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

Nr. 3/15 

din 29.03.2012 

 

 

       

                 

Cu privire la conferirea titlului  

„Cetăţean de onoare al mun. Bălţi” 

Protoiereului Pavel Paiul 

 

 

În temeiul  p. (s), alin. 2) art. 14 Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/8 din 31.03.2010 “Cu privire la aprobarea 

Regulamentului cu privire la conferirea titlului “Cetăţean de onoare a mun. Bălţi”, procesului-verbal 

nr. III din 14/03/2012 al comisiei obşteşti pentru examinarea materialelor şi propunerilor privind 

conferirea titlului „Cetăţean de onoare al mun. Bălţi”, examinînd adresările  Organizaţiei Obşteşti 

Comunitatea Ruşilor” mun. Bălţi cu nr. 10 din 27.02.2012, Episcopului de Bălţi şi Făleşti Marchel şi 

SRL „Nica-R” cu nr. 21 din 05.03.2012 în adresa conducerii primăriei privind conferirea titlului 

„Cetăţean de onoare a mun. Bălţi” parohului Bisericii „Sfînţii Apostoli Petru şi Pavel" -   Protoiereului 

Pavel Paiul, - 

                   

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

  

1. Se conferă titlul „Cetăţean de onoare a mun. Bălţi” parohului Bisericii „Sfînţii Apostoli Petru şi 

Pavel" - Protoiereului Pavel Paiul  pentru participarea activă la restaurarea Bisericii „Sfînţii 

Apostoli Petru şi Pavel", aportul în viaţa publică a municipiului, în cultură, învăţămînt, educaţia 

moral-spirituală a tineretului, consolidarea păcii şi înţelegerii pe teritoriul mun. Bălţi. 

2. Se pune în sarcina Secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dna I. Serdiuc executarea 

prezentei decizii în vederea prevederilor Regulamentului cu privire la conferirea titlului „Cetăţean 

de onoare a mun. Bălţi”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 3/8 din 31.03.2010. 

3. Se publică prezenta decizie pe pagina-web oficială a primăriei. 

4. Controlul excutării prezentei decizii se pune în sarcina cominsiilor consultative de specialitate 

pentru drept şi disciplină, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi 

social – culturale şi pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a III-a                                                                              Alexandru PONEATOVSCHI    

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                         

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului şi municipiului Bălţi        Irina SERDIUC 

                                                    

 

Pus la curent: 

Primarul mun. Bălţi                                                       Vasili PANCIUC 


