
Republica Moldova
CONSILIUL

MUNICIPЛL BДLTI

Республuка Молdова
совЕт

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЪ

DECIZIA
рЕшЕниЕ

M.l0l17
din 21 .09.202l

Cu privire la сопfеrirеа titlului
,,Cet6!ean de onoare al municipiului Bйl!i"
dlui Simac Veaceslav (post-mortem)

in conformitate cu Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenla in procesul
decizional, Legea nT. 982-ХIV din 11.05.2000 privind accesul la informalie, art. З, al. (2) art. 8,

Р. zl1 art. 14 din Legea пr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administralia publicй localё,
НоtйrАrеа Guvernului RM пr. 96] din 09.08.2016 ,,Cu privire la mecanismul de consultare
publica cu societatea civilй in procesul decizional", decizia Consiliului mun. Вйl}i пr. 3/54 din
06.04.202\ ,,Cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului privind conferirea titlului" Сеtй!еап de
onoare al municipiului Вйl{i"", decizia Consiliului mun. Вйl{i пr. 5/l9 diп 27,04.2021 ,,Cu
privire la inilierea procedurilor de consultare рuЬliсй cu societatea civilй in procesul decizional
,,Cu privire la conferirea titlului ,,Сеtй!еап de опоаrе al municipiului Bёl}i" dlui Simac
Veaceslav", cu modificйrile ulterioare, in lеgйturd cu adresarea ýcolii sportive specializate in
num. В. Petuhov пr. 15 din 15.04.2021, precum gi luAnd in considerare Iecomandirile primite
din partea pйrlilor interesate in procesul арrоЬёrii deciziei Consiliului municipal ВаЦi, -

Consiliul municipal Вйlli DECIDE:

1 Se сопfеrй titlul ,,Cetйlean de onoare al municipiului Bёl!i" antrenorului emerit al Republicii
Moldova, delinltorului Medaliei ,,Meritul Civic", dlui Simac Veaceslav (post-mortem),
pentru contribulia sa реrsопаlё recunoscutй in formarea sportivilor de inaltй calificare,
educarea tinerei generatii, dezvoltarea spiritualй qi mоrаlй а societйlii, recunoaýterea din
partea locuitorilor din municipiul Bal}i а meritelor in domeniul invй!йmAntului, sportului qi

contribulia репtru dezvoltarea social-economicй а municipiului, sporirea rolului qi autoritйlii
in Republica Moldova Ei peste hotarele !йrii.
Se pune in sarcina primarului mun. Вйl{i:
2.1 sб organtzeze ceremonia de сопfеrirе а titlului ,,Сеtй}еап de onoare al municipiului

Вйlli" domnului Simac Veaceslav (post-mortem) in cadrul sйrbltoririi Zilei oraqului (22
mai) sau intr-o atmosferй festivi, in prezen}a consilierilor Consiliului municipal Balli qi

reprezentanlilor comunitafi, in cadrul altei sйrbйtori;
2.2 sd asigure efectuarea cheltuielilor pentru executarea prezentei decizii din mijloacele

Fondului de Rezervй al primйriei mun. Bйlli.
Controlul asupra executйrii prezentei decizii se pune in sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educalie, proteclie sосiаlй 9i sйпйtаtе рuЬliсй, penttu activitёli economico-
financiare
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