
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect
Cu privire la aprobarea statelor de personal 
ale forma iilor artistice de amatori cu titlul țiilor artistice de amatori cu titlul 
„model” ale Centrului de Cultură i Tineret”și Tineret”

În temeiul lit. h),  alin. (2), art. 14 din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind
administra ia publică locală”, Legii culturii nr. 413-XIV din 27.05.1999, Legii salarizării nr. 270țiilor artistice de amatori cu titlul 
din 23.11.2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, Hotărârii Guvernului
RM nr. 1231 din 12.12.2018 „Cu privire la punerea în aplicare a prevederii Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sector bugetar”, Ordinului Ministerului Finan elor nr. 208țiilor artistice de amatori cu titlul 
din  24.12.2015  „Privind  Clasifica ia  bugetară”,  Clasificatorului  ocupa iilor  din  Republicațiilor artistice de amatori cu titlul țiilor artistice de amatori cu titlul 
Moldova  (CORM  006-14),  aprobat  prin  ordinul  Ministerului  Muncii,  Protec iei  Sociale  ițiilor artistice de amatori cu titlul și Tineret”
Familiei  nr.  22 din 03.03.2014,  Ordinului  nr.  121 din 13.04.2006 al  Ministerului  Culturii  iși Tineret”
Turismului al RM „Cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de activitate a Casei de Cultură”,
Ordinului nr. 199 din 5 octombrie 2015 al Ministerului Culturii al RM „Cu privire la aprobarea
Regulamentului  de  activitate  a  forma iilor  artistice  de  amatori  din  Republica  Moldova”,țiilor artistice de amatori cu titlul 
Ordinului nr. 1434 din 7 noiembrie 2019 al Ministerului Educa iei, Culturii i Cercetării al RMțiilor artistice de amatori cu titlul și Tineret”
„Cu privire la atestarea forma iilor artistice de amatori”, țiilor artistice de amatori cu titlul -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se aprobă (suplimentar)  statele de personal ale forma iilor artistice de amatori cu titlulțiilor artistice de amatori cu titlul 
model ale Centrului de Cultură i Tineret din mun. Băl i”,  și Tineret” țiilor artistice de amatori cu titlul conform anexei la prezenta
decizie.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr. țiilor artistice de amatori cu titlul 
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 drept şi disciplină, pentru activităţi economico-financiare, pentru

educaţie,  protecţie  socială  i  sănătate  publică,  pentru  colaborare  cu  alte  autorită i,și Tineret” țiilor artistice de amatori cu titlul 
înfră ire, turism, culte i activită i social-culturale.țiilor artistice de amatori cu titlul și Tineret” țiilor artistice de amatori cu titlul 

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi  Angelina Cernogal



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Băl ițiilor artistice de amatori cu titlul 

nr. __________din_____________2021

Statele de personal ale formaţiilor artistice de amatori cu titlul „model”
ale Centrului de Cultură  i Tineretși Tineret

Nr. Denumirea func ieiției Numărul
de unită iției

Codul
func ieției

i

Clasa de
salarizar

e
1 Studioul artistic „Maximum”

Conducător artistic 1 F6014 61
2 Studioul artistic de muzică uşoară „Vivat”

Conducător artistic 1 F6014 61
3 Studioul artistic „Aripile”

Conducător artistic 1 F6014 61
4 Studioul artistic de me te uguri populare și Tineret și Tineret

„Tezaur”
Conducător artistic 1 F6014 61

5 Ansamblul de muzică u oară „Che-MD”și Tineret
Conducător artistic 1 F6014 61

6 Studioul artistic de muzică u oară „Nobil și Tineret
Band”
Conducător artistic 0,50 F6014 61

7 Studioul artistic „Favorit”
Conducător artistic 0,25 F6014 61

8 Studioul artistic de muzică uşoară „Cristal 
voice”
Conducător artistic 0,25 F6014 61
Total 6

 Se stabile te, că aceste state de personal activează doar în cazul confirmării i prezen eiși Tineret” și Tineret” țiilor artistice de amatori cu titlul 
titlului  „model”,  stabilit  prin  ordinul  Ministerului  Educa iei,  Culturii  i  Cercetării  alțiilor artistice de amatori cu titlul și Tineret”
Republicii  Moldova  „Cu  privire  la  atestarea  forma iilor  artistice  de  amatori”,  înțiilor artistice de amatori cu titlul 
conformitate cu atestarea forma iilor artistice de amatori, care se efectuează o dată la 4țiilor artistice de amatori cu titlul 
ani,  la  propunerea  fondatorului,  de  către  Comisiile  instituite  prin  ordinul   Autorită iițiilor artistice de amatori cu titlul 
Publice Locale de nivelul II.
(„Regulamentul  de  activitate  a  forma iilor  artistice  de  amatori  din  Republicațiilor artistice de amatori din Republica
Moldova”, Capitolul VI, pct. 6.1.)






	

