
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL              СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei 

Consiliului mun. Bălți nr. 7/7 din 30.07.2020 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Școlii Sportive Specializate de Fotbal”  

 

În  conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436- XVI  din 28.12.2006, art. 50 alin. (5), (6), (8) din Codul Educației al RM nr. 152 din 

17.07.2014, Legea cu privire la cultura fizică şi sport nr. 330 - XIV din 25.03.1999, Hotărârea 

Guvernului nr. 31 din 30.01.2019 ”Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și 

funcționare a școlilor sportive”, precum și în baza demersului administrației Școlii Sportive 

Specializate de Fotbal nr. 123 din 23.11.2020, - 
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/7 din 30.07.2020 

”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive 

Specializate de Fotbal”, și anume:  

 punctul 6 al anexei nr. 1 se expune în redacție nouă: 

  ”6. Direcţia principală de activitate a școlii sportive este dezvoltarea fotbalului pentru 

seniori, copii, juniori, precum și fotbalul feminin în mun. Bălţi, formarea echipelor 

profesioniste de fotbal pentru participarea în cadrul Campionatului Republicii Moldova în 

diviziile Națională, „A”şi „B” şi participarea tuturor echipelor de fotbal de profesioniști, 

copii, juniori și în toate competiţiile organizate de către Federaţia  Moldovenească de 

Fotbal.”. 

2. Se împuternicește directorul Școlii Sportive Specializate de Fotbal, să înregistreze prezenta 

decizie la Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de 

drept. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (str. Hotinului, 43) în termen de 30 

de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate: pentru drept şi disciplină, pentru activități economico-financiare și pentru 

educație, protecţie socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 



























 


