
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2020

Proiect

Cu privire la autorizarea înființării
operei comemorative de război consacrate
Grănicerilor de Toate Generațiile

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006, art. 4, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea privind regimul
mormintelor și operelor comemorative de război nr. 161 din 20.07.2017, adresărilor Asociației
Obștești ”Asociația Grănicerilor din Republica Moldova” nr. BL012 din 15.07.2020, BL014 din
15.09.2020, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se autorizează înființarea operei comemorative de război consacrate Grănicerilor de Toate
Generațiile de către Asociația Obștească ”Asociația Grănicerilor din Republica Moldova” pe
sectorul de teren de pe str. Calea Ieșilor, regiunea clădirii nr.26/A, municipiul Bălți.

2. Lucrările privind proiectarea și edificarea operei comemorative de război vor fi finanțate din
contul donațiilor și sponsorizărilor.

3. Primarul interimar al mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin va expedia prezenta decizie în adresa
Guvernului RM pentru aprobarea hotărârii respective.

4. Asociația Obștească ”Asociația Grănicerilor din Republica Moldova” va transmite cu titlu
gratuit opera comemorativă de război în proprietatea municipiului Bălți.

5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotin, 43) în
termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  și  protecția  mediului;
drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi             Angelina Cernogal
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