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МUNIСIРЛL BДLTI
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МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ
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рЕшЕниЕ

nr.10/l8
din 21 .09,2021

Cu privire la conferirea titlului
,,Сеtй!еап de onoare al municipiului Balli"
dlui Jisari Grigorii (post-mortem)

in conformitate cu Legea пr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenla iп procesul
decizional, LegeanT.982-XIV din l1.05.2000 privind accesul la informalie, art.3, alin. (2) аП.
8, р. ,') art, |4 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia рuЬliсй localй,
Ноtйrirеа Guvernului RM пr. 967 din 09.08.20lб ,,Cu privire la mecanismul de consultare

рuЬliсй cu societatea civilё in procesul decizional", decizia Consiliului mun. Bйlli nT. 3/54 din
06.04,202l ,,Cu privire 1а aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului" Сеtй!еап de
опоаrе al municipiului Вйl!i"", decizia Consiliului mun. Bйlli пr,7l22 din 04.06.2021 ,,Cu
privire la inilierea procedurilor de consultare publicё cu societatea civilй in procesul decizional
,,Cu privire la conferirera titlului ,,Cetйtean de onoare al municipiului Вйl{i" dlui fisari Grigorii
(post-mortem)", in legйturб cu adresarea colectivului Academiei de Ьох din Balti, inregistratб cu
nr. 03-18lЗЗ66 din 20.05.2021, precum 9i luAnd in considerare recomandйrile primite din partea

рйrlilоr interesate in procesul арrоЬйrii deciziei Consiliului municipal Balti, -

Consiliul municipal Balti DECIDE:

specialitate
financiare.

pentru educa}ie, socialй 9i sйnйtate publicб, pentru activitёli economico-

Preqedintele qedin{ei а Х cristina craevscaia-Derenova
ordinare а consiliului

Contrasemneaz6:
secretarul consiliului mun. Irina serdiuc

1. Se сопfеrй titlul ,,Сеtй!еап de onoare al municipiului Вйl!i" antrenorului emerit al Republicii
Moldova, dlui lisari Grigorii (post-mortem), pentru contribulia sa реIsопаlй recunoscutй in
fоrmаrеа sportivilor de inaltй calificare, educarea tinerei generafii, dezvoltarea spiritualй 9i
mоrаlй а societйlii.

2. Se pune in sarcina primarului mun. Вйl{i:
2.1 sй organizeze ceremonia de conferire а titlului ,,Сеtй!еап de onoare al municipiului

Balfi" domnului Jisari Grigorii (post-mortem) in cadrul sйrbйtoririi Zilei oraEu|,,li (22

mai) sau intr-o atmosferd festivй, in prezenla consilierilor Consiliului municipal Bйlli Ei
reprezentanlilor comunitalii, in cadrul altei sйrbёtori;

2.2 sd asigure efectuarea cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii din mijloacele
Fondului de Rezervl al prim5riei mun. Вйlli.

З. Controlul asupra executёrii prezentei decizii se рuпе in sarcina comisiilor consultative de
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