
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire  la  autorizarea  înfiin ăriițării  bustului
poetului Alexandr Sergheevici Pu kin șkin 

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din
28.12.2006,  art.  7  alin.  (2)  din  Legea  monumentelor  de  for  public  nr.  192 din  30.09.2011,
Hotărîrii  Guvernului  RM  nr.751  din  13.10.2020  ”Pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru
privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei
comemorative de război”, adresării consilierului Consiliului Municipal Băl i dnei Vitneanskaiațării
Liudmila nr.10 din 22.03.2021, inînd cont de scrisorile Agen iei de Inspectare i Restaurareținînd cont de scrisorile Agenției de Inspectare și Restaurare ținînd cont de scrisorile Agenției de Inspectare și Restaurare și Restaurare
a Monumentelor nr.01-05/26 din 21.05.2021, Ministerului Educa iei, Culturii i Cercetăriiținînd cont de scrisorile Agenției de Inspectare și Restaurare și Restaurare
al Republicii Moldova nr.05/2-09/2681 din 03.06.2021, în scopul înve nicirii patrimoniuluiși Restaurare
cultural al poetului, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  autorizează  înfiin area  bustului  poetului  Alexandr  Sergheevici  Pu kin,  cu  soclu  ițării șkin șkin 
amenajarea teritoriului aferent,  pe sectorul de teren cu nr. cadastral  0300304.659 din str.
Mihail Sadoveanu la intersec ia cu str. Alexandr Pu kin, conform anexei.țării șkin 

2. Investitorul va realiza ac iuni privind selectarea autorului, proiectarea i edificarea bustuluițării șkin 
i soclului cu amenajarea teritoriului aferent cu finan area lucrărilor din sursele financiareșkin țării

private de sponsorizări.
3. Secretarul Consiliului Municipal Băl i va forma dosarul din actele prezentate de investitor ițării șkin 

va  expedia  dosarul,  cît  i  prezenta  decizie  în  adresa  Ministerului  Educa iei,  Culturii  ișkin țării șkin 
Cercetării al RM.

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

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  i  protec ia  mediului;șkin țării
pentru colaborare cu alte autorită i, înfră ire, turism, culte i activită i social-culturalețării țării șkin țării .

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal
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