
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din _________ 2020

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți 
nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei
comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului 
municipal Bălţi” cu modificările ulterioare

În conformitate cu  art. 13 alin. (31) lit. c) şi alin. (5) din Legea privind administraţia publică
locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, punctele 8 – 11, 16 din Regulamentul-cadru privind constituirea şi
funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003, Hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 4111 din 15.08.2020 cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în  Consiliul  municipal  Bălți,  în  baza  cererilor  consilierilor  Consiliului  mun.  Bălți  dnei  Svetlana
Colenciuc din 21.08.2020, dnei Galina Ceaicovscaia din 26.08.2020, extrasului din procesul-verbal
nr.  7  din  29.07.2020  al  ședinței  fracțiunii  PP  „Partidul  Socialiștilor  din  Republica  Moldova”  și
propunerii consilierului dlui Iurii Prisacari, parvenite în cadrul ședinței a VII ordinare a Consiliului
mun.  Bălți  din  30.07.2020  privind  includerea  consilierului  dnei  Vera  Gradinari  în  componența
comisiei  consultative  de specialitate  pentru colaborare  cu alte  autorităţi,  înfrăţire,  turism,  culte  şi
activităţi social-culturale, -

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:

1. Se  modifică  decizia  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  6/2  din  11.11.2019  „Cu privire  la  aprobarea
componenţei  comisiilor  consultative  de  specialitate  ale  Consiliului  municipal  Bălţi”  cu
modificările ulterioare, după cum urmează:
1.1. În subpunctul II din decizia:

 sintagma „2. Basistîi Igor” se substituie cu sintagma „2. Colenciuc Svetlana”.
1.1. În subpunctul III din decizia:

 sintagma „2. Colenciuc Svetlana” se substituie cu sintagma „2. Ceaicovscaia Galina”;
 sintagma „5. Nesterovschi Alexandr” se substituie cu sintagma „5. Gradinari Vera”.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) în
termen  de  30  de  zile  de  la  data  comunicării,  potrivit  prevederilor  Codului  administrativ  al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative
de  specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  și  protecția  mediului  și
pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale.

Preşedintele şedinţei a XI                                  
ordinare a Consiliului mun. Bălţi         

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului municipal Bălţi                         Irina Serdiuc


















