
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea Deciziilor Consiliului municipal Bălți  

nr. 7/46 din 20.07.2017, nr. 7/47 din 20.07.2017 și 

nr. 9/12 din 26.04.2018 

 

 

 În temeiul art. 14, alin. (2) lit. b), f), j), k) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436 -XVI din 28.12.2006, art. 4, alin.(1), lit. g) și art. 5 alin. (1)-(3) din Legea privind 

descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2016, luînd în considerare Hotărîrea 

Judecătoriei Bălți din 4 iunie 2018 cu privire la validarea mandatului de primar ales al mun. Bălți 

a Domnului Nicolai Grigorișin,— 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/46 din 20.07.2017 ,,Cu privire la 

acordul privind implementarea proiectului regional ,,Crearea în mun. Bălți a Centrului de 

inovare și transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de dezvoltare nord (RDN)””, după cum 

urmează: 

1.1.în punctul 3, sintagma ,,primarul interimar al mun. Bălți dl Igor Șeremet” se substituie cu 

sintagma ,,primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin”; 

2. Se modifică Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/47 din 20.07.2017 ,,Cu privire la 

acordul privind implementarea proiectului regional ,,Facilitarea dezvoltării infrastructurii de 

afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului 

Industrial ,,Răut””, după cum urmează: 

2.1 în punctul 3, sintagma ,,primarul interimar al mun. Bălți dl Igor Șeremet” se substituie cu 

sintagma ,,primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin”; 

3. Se modifică Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/12 din 26.04.2018 ,,Cu privire la 

implementarea proiectului ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în cadrul 

Gimnaziului ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți””, după cum urmează: 

3.1 în punctul 3, sintagma ,,primarul interimar al mun. Bălți” se substituie cu sintagma 

,,primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin”. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de 

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  











 
 


