
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

 

Cu privire la numirea dlui ------------------  

în funcția de ---------------------------------- 

 

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administrația publică locală nr. 436-XVI 

din 28.12.2006, Legea RM cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 

246 din 23.11.2017 și Hotărârea Guvernului RM pentru aprobarea unor acte normative privind 

punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală nr. 484 din 18.10.2019, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se numește dl ---------------- --------------------, începând cu 15.09.2020 până la numirea 

administratorului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

2. Se aprobă Acordul Adițional la Contractul Individual de Muncă nr. -------------- din 

23.11.2019, cu dl --------------------, conform anexei. 

3. Se împuternicește dl Nicolai GRIGORIȘIN, primar interimar al mun. Bălți, să semneze 

Acordul Adițional cu dl ------------------------------, conform anexei la prezenta decizie. 

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

specialitate pentru drept și disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a X 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr._____din___________2020 

 

 

 

ACORD SUPLIMENTAR  Nr. ------------ din _______2020 

la Contractul Individual de Muncă nr. ---------------- din 23.12.2019 

 

Astăzi, la „15” septembrie 2020 în municipiul Bălţi, Consiliul Municipal Bălți în 

persona primarului interimar al municipiului Bălți, dlui Nicolai GRIGORIȘIN, care 

activează în baza Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală pe de 

o parte, şi dl ----------------, --------------------------  (a.n. -------------------, buletin de identitate -

-----------------, eliberat de ASP la 03.04.2018), pe de altă parte, au încheiat prezentul acord cu 

privire la următoarele:  

 

1. Prezentul Acord suplimentar este întocmit în scopul modificării punctului 9.1. a 

Contractului individual de muncă nr. ------------ din 23.12.2019 (numit în continuare 

Contract). 

2. Prezentul Acord se încheie, de la 15.09.2020 pînă la numirea în funcție a noului 

administrator în conformitate cu legislația în 15.09.08.2020. 

3. Prezentul Acord este parte integrantă a Contractului. 

4. Prezentul Acord este alcătuit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare din părţi avînd 

aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea la 

Salariat. 

5. Litigiile individuale de muncă care vor apărea pe durata acţiunii prezentului Acord 

suplimentar vor fi soluţionate în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative. 

6. Orice modificare aplicată prin prezentul Acord este obligatorie pentru fiecare parte din 

contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare. 

 

 

 

Datele de identificare ale părţilor Contractului 

 

         Angajatorul                   Salariatul 

 

Adresa:             Adresa: 

mun. Bălţi, piaţa Independenţei,1                             mun. Bălţi, str. ------------------------ 

tel: 0(231) 2-31-81            tel: ------------------- 

Cod fiscal: 1007601003161           IDNP: ------------------- 

 

_____________/_N. GRIGORIȘIN/           _____________  _/_---------------------/  

(semnătura)  (numele, prenumele)                      (semnătura)        (numele, prenumele) 

 

 L.Ş. 

 


