
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL   СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

      nr. 
din 2022

Proiect

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți 
nr. 8/8 din 19.08.2020 ”Cu privire la aprobarea documentației 
pentru promovarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de administratori ai întreprinderilor municipale”

În conformitate cu art. 14 din Legea RM nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică  locală,  Legea  RM  nr.  246  din  23.11.2017  cu  privire  la  întreprinderea  de  stat  și
întreprinderea municipală și Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor
acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de
stat  și  întreprinderea  municipală,  decizia  Consiliului  mun.  Bălți  nr.  8/8  din  19.08.2020 ”Cu
privire  la  aprobarea  documentației  pentru  promovarea  și  desfășurarea  concursului  pentru
ocuparea funcțiilor vacante de administratori ai întreprinderilor municipale” și pct. 55, 56, 57 din
Regulamentul privind modul de selectare și numire a administratorului întreprinderii municipale
aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 4/35 din 25.07.2019, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică punctul 3 la decizia Consiliului mun. Bălți nr. 8/8 din 19.08.2020 ”Cu privire la
aprobarea  documentației  pentru  promovarea  și  desfășurarea  concursului  pentru  ocuparea
funcțiilor vacante de administratori ai întreprinderilor municipale” după cum urmează: 

- sintagma ”Renato USATÎI - primarul municipiului Bălți” se substituie cu sintagma ”Nicolai
GRIGORIȘIN- primarul municipiului Bălți”;

- sintagma  ”Nicolai  GRIGORIȘIN  -  viceprimarul  municipiului  Bălți”  se  substituie  cu
sintagma ”Ghenadie ȘMULSCHII -  viceprimarul municipiului Bălți”;

- sintagma ”Maria CIOLAN - șef Direcția resurse umane” se substituie cu sintagma ”Inna
JOSAN- șef Direcția resurse umane”;

- sintagma ”Marina NEGARĂ - consilier al Consiliului mun. Bălți” se substituie cu sintagma
”Daniela MOTRUC - consilier al Consiliului mun. Bălți”.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina  comisiilor consultative de
specialitate pentru drept și disciplină, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor
şi protecţia mediului.

Preşedintele şedinţei a 
ordinare a Consiliului mun. Bălţi              

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi     














