
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

Proiect 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului  

municipal Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 

„Cu privire la aprobarea componenței comisiilor  

consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălți” 

 

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

XVI din 28.12.2006; 

Luând în considerație Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1346 din 12.01.2018 

potrivit căreia mandatul dlui consilier în Consiliul municipal Bălți Nicolai Cornieț a fost ridicat 

în legătură cu cererea de demisie iar mandatul vacant de consilier în Consiliul municipal Bălți a 

fost atribuit candidatului supleant dlui Boris Tuceac; 

Luând în considerație Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1371 din 30.01.2018 

potrivit căreia mandatele dlor consilieri în Consiliul municipal Bălți Tatiana Veselovscaia și 

Vladimir Gula au fost ridicate în legătură cu cererile de demisie iar mandatele vacante de 

consilieri în Consiliul municipal Bălți au fost atribuite candidaților supleanți dlor Olga Bondari și 

Galina Ceaicovscaia; 

Examinând cererile consilierilor Boris Tuceac din 05.02.2018 și Olga Bondari din 

31.01.2018 privind includerea acestora în componenţa comisiei consultative de specialitate a 

Consiliului municipal Bălţi pentru educație, protecție socială și sănătate publică; 

Examinând cererea consilierului Galina Ceaicovscaia din 30.01.2018 privind includerea 

acesteia în componenţa comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru 

gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului; 

Examinând cererile consilierilor Oleg Șaric și Eduard Cimili din 30.01.2018 privind 

excluderea acestora din componența comisiei consultative de specialitate a Consiliului municipal 

Bălţi pentru educație, protecție socială și sănătate publică și includerea în componenţa comisiei 

consultative de specialitate a Consiliului municipal Bălţi pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

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

componenței comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălți”, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1 subpunct II cuvintele „1. Gula Vladimir”, „2. Cornieț Nicolai” și „3. 

Veselovscaia Tatiana” se substituie cu cuvintele „1. Ceaicovscaia Galina”, „2. Șaric Oleg” și „3. 

Cimili Eduard”; 

2) la punctul 1 subpunct V cuvintele „3. Cimili Eduard” și „4. Șaric Oleg” se substituie cu 

cuvintele „3. Tuceac Boris” și „4. Bondari Olga”. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului; pentru 

educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



 
  



 
  



  



 

 


