
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la introducerea modificărilor și completărilor
în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.07.2020
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Școlii Sportive nr. 1” și reorganizarea Stației Tinerilor Turiști
prin fuziune cu Școala Sportivă Specializată nr. 1

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI
din 28.12.2006, art.  21 al.  (1),  art.  141 al.  1,  lit.  f)  din Codul  Educației  al  RM nr.  152 din
17.07.2014 și în legătură cu lipsa contingentului de elevi, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se introduc în decizia  Consiliului mun. Bălți  7/9 din 30.07.2020 „Cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1” următoarele modificări și
completări:
1.1 p. 1 al Anexei nr. 1 se expune în redacție nouă: 
„1.  Şcoala  Sportivă  nr.  1,  în  continuare  ”școala  sportivă”  este  o  instituţie  de învăţământ
extraşcolar publică, care, prin mijloacele educaţiei fizice şi sportului, contribuie la pregătirea
rezervelor  pentru  loturile  naţionale  la  ramurile  sportive:  baschet,  volei,  handbal,  tenis  de
masă,  tir,  gimnastica  aerobică,  orientare  sportivă,  hipism  și  turism  sportiv,  la  formarea
personalităţilor multilateral şi armonios dezvoltate şi la educarea sportivilor de performanţă,
inclusiv din rândurile persoanelor cu necesităţi speciale”;

1.2 p. 15 al Anexei nr. 1 se expune în redacție nouă:
„15. În şcoala sportivă sunt practicate ramurile sportive:  baschet,  volei,  handbal,  tenis de
masă, tir, gimnastica aerobică, orientare sportivă, hipism și turism sportiv, recunoscute de
către autoritatea publică centrală de specialitate în domeniul culturii fizice şi sportului, în
conformitate cu legislaţia”;

1.3 p. 18 al Anexei nr. 1 se expune în redacție nouă:
„18.  Vârsta  minimă  care  permite  înmatricularea  copiilor  în  şcoala  sportivă  depinde  de
specificul ramurii de sport şi este prevăzută în anexa nr. 1 a prezentului Regulament: baschet
– 7 ani, volei – 9 ani, handbal – 9 ani, tenis de masă – 6 ani, tir – 10 ani, gimnastica aerobică
– 5 ani, orientare sportivă – 7 ani, hipism – 10 ani, turism sportiv – 7 ani”.

2. Se  reorganizează  Stația  Tinerilor  Turiști  prin  fuziune  (absorbţie)  cu  Școala  Sportivă
Specializată nr. 1 începând cu 1 ianuarie 2022. 

3. Se anulează decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/12 din 19.12.2019 „Cu privire la amplasarea
a Stației Tinerilor Turiști în incinta Gimnaziului nr. 2”.

4. Se introduc completări în Anexa nr. 2 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/9 din 30.07.2020
„Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive nr. 1”
în conformitate cu Anexa la prezenta decizie.



5. Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți:
5.1 să rezilieze contractul de comodat nr. 21 din 14.01.2020 a încăperilor cu suprafața totală

560,6 m2 cu Stația Tinerilor Turiști, cu returnarea proprietății prin act de primire-predare;

5.2 să introducă modificări în contractul de comodat nr. 43 din 12.07.2016 a încăperilor cu
suprafața  totală  1487,4  m2 cu  Școala  Sportivă  Specializată  nr.  1  în  ceea  ce  privește
creșterea suprafeței utilizate cu transmiterea încăperilor suplimentare prin act de primire-
predare, înlocuind sintagma ”1487,4 m2 (încăperile de la etajul III)” cu sintagma ”2048
m2 (1487,4 m2 – încăperile de la etajul III, 129,7 m2 – încăperile subsolului, 430,9 m2 –
încăperile etajului II din blocul V).”

6. Eliberarea din funcție a colaboratorilor Stației Tinerilor Turiști se va efectua în conformitate
cu prevederile legislației muncii.

7. 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.

8. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  activități  economico-financiare,  pentru  drept  și  disciplină,  pentru
gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,  pentru  educație,
protecție socială și sănătate publică.

Preşedintele şedinţei a X
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                            Irina Serdiuc



Anexa 
la decizia Consiliului mun. Bălți

 nr.____ din _____________2021

Statele de personal 
(funcții de conducere, personal de execuție și auxiliar) 

ale Școlii Sportive Specializate nr. 1

Nr Denumirea functiei Numarul 
de unitati

Cod functie legea 
nr270/2018

Codul 
ocupatiei

Funcții de conducere 6
1 Director 1 E4009 134506
2 Director adjunct (pentru muncă didactică) 1 E4009 13450603
3 Șef sector (tir) 1 Н6070 143131
4 Şef sector (bază sportivă) 1 H6070 132440
5 Șef secție 2 E6020 143136

Personal de execuție 7
1 Metodist 2 E4021 143119

2 Șef  gospodărie 1 E6043 143917
3 Secretar 1 H6140 412001
4 Medic 2 G6006 221105
5 Asistent medical 1 G6027 322101

Personal auxiliar 33
1 Muncitor calificat (magaziner) 2 H6177 432103
2 Muncitor calificat (muncitor la îngrijirea complexă şi 

repararea clădirilor)
6 H6177 515304

3 Paznic 13 H6184 962908
4 Muncitor necalificat (măturător) 1 H6185 961305
5 Muncitor necalificat (îngrijitor încăperi de producție și

de serviciu)
9,75 H6185 911202

6 Muncitor calificat (reparator arme sportive) 1 Н6177 731138
7 Electrician 0,25 H6158 741219

Total 46
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