
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 2 a deciziei 

Consiliului municipal Bălţi nr. 11/17 din 28.11.2013 „Cu privire la 

instituirea Serviciului municipal de asistenţă psihopedagogică şi 

aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia” 

 

În corespundere cu art. 14, alin 2, lit. l al Legii Republicii Moldova privind 
administrația publică locală” nr.436-XVI,din 28.12.2006, Hotărârea Guvernului RM nr. 

732 din 16.09.2013 cu privire la „Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi 

serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică”, anexa nr. 2, capitolul III, 
secțiunea 1, punctul 19 din Regulamentul - Cadru cu privire la organizarea și funcționarea 

Serviciului raional/municipal de asistență psihopedagogică, în scopul creșterii calității și 
extinderii serviciilor prestate pentru un numar mare  de  beneficiari, dar și atribuții 

transversale multiple - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă în redacție nouă anexa nr. 2 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/17 

din 28.11.2013 „Cu privire la instituirea Serviciului municipal de asistenţă psihopedagogică 

şi aprobarea Regulamentului de activitate a acestuia”, conform anexei, începând cu 

01.01.2022. 

 

2.  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. 

 

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

de specialitate pentru educație, protecţie socială, sănătate publică şi muncă, pentru drept şi 

disciplină și pentru activități economico-financiare. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                                           Angelina Cernogal 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 

 la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. ______ din __________ 2021 

 

 

Statele titulare 

ale Serviciului municipal de asistenţă 

psihopedagogică 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea unităţii de personal Unitate de state, 
conform 

regulamentului 
1 Şef Serviciu de asistenţă psihopedagogică 1 
2 Şef adjunct 0,5 
3 Psiholog 3,5 

  4 Pedagog în domeniul educaţiei preşcolare 1 

5 
Pedagog în domeniul învăţământului primar şi secundar 
general 

1 

6 Psihopedagog 2 
7 Logoped 1 
8 Îngrijitor încăperi de serviciu 1 

 Total 11 

 

  















 
 

 

 

 

 

 

 

 







 


