
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi 

nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei 

comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 

municipal Bălţi” 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. w) din Legea RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; luînd în consideraţie Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3067 din 29.11.2019 „Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul 

municipal Bîlți”, examinînd cererile consilierilor din partea PP „Partidul Nostru” dlui Șaric 

Oleg, dlui Stadnic Alexandr, dnei Volontîri Olesea, dlui Levcenco Evghenii, dnei Bînzari 

Svetlana din 02.12.2019 privind includerea acestora în componenţa comisiilor consultative de 

specialitate ale Consiliului municipal Bălţi, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se admit cererile consilierilor din partea PP „Partidul Nostru” dlui Șaric Oleg, dlui Stadnic 

Alexandr, dnei Volontîri Olesea, dlui Levcenco Evghenii, dnei Bînzari Svetlana din 

02.12.2019 privind includerea acestora în componenţa comisiilor consultative de 

specialitate ale Consiliului municipal Bălţi. 

2. Se modifică punctul 1 al deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire 

la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal 

Bălţi”, după cum urmează: 

2.1. În subpunctul I din decizia: 

 sintagma „1. Dioneac Lucia” se substituie cu sintagma „1. Levcenco Evghenii”; 

2.2.În subpunctul II din decizia: 

 sintagma „3. Lăteanu Ala” se substituie cu sintagma „3. Volontîri Olesea”; 

 sintagma „4. Osoianu Ivan” se substituie cu sintagma „4. Bînzari Svetlana”; 

2.3.În subpunctul III din decizia: 

 sintagma „7. Usatîi Renato” se substituie cu sintagma „7. Șaric Oleg”; 

2.4.În subpunctul V din decizia: 

 sintagma „4. Grigorișin Nicolai” se substituie cu sintagma „4. Stadnic Alexandr”. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor şi protecţia mediulu, pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, 

turism, culte şi activităţi social-culturale, pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate 

publică. 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 



 







 


