
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea anexei la decizia Consiliului  

municipal Bălți nr. 13/13 din 29.11.2012 „Cu privire la  

aprobarea Regulamentului acordării de burse municipale  

în noua redacție”  

 

În conformitate  cu art.  14  al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală, art. 18 alin. (2) al Legii RM nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice 

locale, pct. 3.1 lit. h. 2 al Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului de 

rezervă al primăriei mun. Bălți, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/3 din 

25.12.2007, conform deciziei grupului de lucru al Comisiei municipale pentru politicile de 

tineret nr. 3 din 23.11.2020, conform Hotărârii nr. 6 din 10 martie 2020 privind evoluția situației 

epidemiologice a infecției COVID-19 emise de Comisia Națională extraordinară de sănătate 

publică, în conformitate  cu ordinul MECC nr. 387 din 27.03.2020 cu privire la suspendarea 

desfășurării Olimpiadelor Republicane și amânarea desfășurării testării candidaților la examenele 

naționale de absolvire, în scopul efecientizării realizării politicii de tineret în mun. Bălți și 

stimulării morale și materiale a tinerilor din municipiu, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică anexa la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 13/13 din 29.11.2012 ”Cu 

privire la aprobarea Regulamentului acordării de burse municipale în noua redacție”, cu 

modificările ulterioare, după cum urmează: 

 în primul aliniat al pct. 4  sintagma „care își fac studiile la secția de zi cu reușita 

academică de la 9,00 puncte pentru anul precedent” se completează cu sintagma 

„obținute în instituțiile de învățământ din mun. Bălți”. 

2. Prin derogare de la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 13/13 din 29 noiembrie 2012 „Cu 

privire la aprobarea Regulamentului acordării de burse municipale în noua redacție”, 

modalitatea de examinare a actelor și selectării candidaților pentru obținerea bursei 

municipale-2021 să fie efectuată, ținând cont și de performanțele obținute la  olimpiadele 

și concursurile municipale. 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru activități 

economico-financiare, pentru drept și disciplină.  

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  







 
  





 
 


