
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la aprobarea proiectului
,,Regândirea spa iului public în zona de revitalizareț
din municipiul Băl i: suport pentru consolidareaț
coeziunii sociale i identită ii locale”ș ț

În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraţia  publică  locală,  art.  5  alin.  (1)-(3)  din  Legea  Nr.  435  din  28.12.2016  privind
descentralizarea administrativă,  având în vedere rezultatele  apelului  de propuneri  de proiecte
Fondul Granturilor Mici 2020 – edi ia Revitalizare Urbanăț , i în scopul implementării cu succesș
a proiectului  ,,Regândirea spa iului public în zona de revitalizare din municipiul Băl i: suportț ț
pentru consolidarea coeziunii sociale i identită ii locale”, — ș ț

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Regândirea spa iului public în zona de revitalizareț
din municipiul Băl i: suport pentru consolidarea coeziunii sociale i identită ii locale”, înț ș ț
cadrul  Fondului  Granturilor  Mici  2020 –  edi ia  Revitalizare  Urbană,  implementat  deț
Reprezentan a ț Funda iei ,,Solidarity Fund PL” în Republica Moldova. ț

2. Se aprobă cofinan area ț proiectului indicat în pct. 1 al prezentei Decizii, în sumă de 2 586
129,31 lei, din contul mijloacelor bugetului municipal.

3. Se împuternice te primarul municipiului Băl i, să semneze toate actele necesare în cadrulș ț
implementării proiectului, cu aprobarea ulterioară de către Consiliul municipal Băl i, înț
caz de necesitate.

4. Se  desemnează  domnul  Dan  Moraru,  ef  al  Direc iei  rela ii  externe  i  atragereaș ț ț ș
investi iilor,  coordonator  al  procesului  de  implementare  a  proiectului  ț ,,Regândirea
spa iului public în zona de revitalizare din municipiul Băl i: suport pentru consolidareaț ț
coeziunii sociale i identită ii locale”.ș ț

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de
specialitate:  pentru  activită i  economico-financiare;  pentru  gospodărie  municipală,ț
administrarea  bunurilor  i  protec ia  mediului;  pentru  colaborare  cu  alte  autorită i,ș ț ț
înfră ire, turism, culte i alte activită i social-culturale; pentru drept i disciplină; pentruț ș ț ș
educa ie, protec ie socială i sănătate publică.ț ț ș

Preşedintele şedinţei a 
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi   Irina Serdiuc












