
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor 

în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/7 din 25.06.2019 

”Cu privire la amplasarea parțială a Centrului de Creație a 

Copiilor ”M. Blanc” în incinta clădirii gimnaziului nr. 15”  

 

În conformitate cu art. 14 alin.(l), alin.(2) lit.b), art.77 din Legea RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; art. 4 din Legea RM privind descentralizarea 

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 9, art. 10 din Legea RM privind proprietatea 

publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Codul Educației al RM 

nr. 152 din 17.07.2014; Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 

121-XVI din 04.05.2007 cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevderile 

Regulamentului privind modul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului 

proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal 

Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 și în scopul reflectării corecte a evidenței contabile, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică p. 1 al deciziei nr. 3/7 din 25.06.2019 ”Cu privire la amplasarea parțială a 

Centrului de Creație a Copiilor ”M. Blanc” în incinta clădirii gimnaziului nr. 15”, după 

cum urmează: sintagma ”str. B. P. Hașdeu 16” se înlocuiește cu sintagma ”str. B. P. 

Hașdeu 6”. 

2. Se completează decizia Consiliului mun. Bălți nr. 3/7 din 25.06.2019 ”Cu privire la 

amplasarea parțială a Centrului de Creație a Copiilor ”M. Blanc” în incinta clădirii 

gimnaziului nr. 15” cu punctul 3 cu următorul conținut: 

”3. Cheltuielile pentru întreținerea încăperilor, indicate în p. 1 al prezentei decizii, se 

efectuează din contul Centrului de Creație a Copiilor ”M. Blanc”. 

3. Punctul 3 al deciziei nr. 3/7 din 25.06.2019 ”Cu privire la amplasarea parțială a Centrului 

de Creație a Copiilor ”M. Blanc” în incinta clădirii gimnaziului nr. 15”  se consideră 

punctul 4. 

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

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru activități economico-financiare, pentru educație, protecție socială și sănătate 

publică. 

 

Preşedintele şedinţei a IX 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 







 


