
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/4 

din 29.03.2022 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la introducerea modificărilor și 

completărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 

11/9 din 19.10.2021 „Cu privire la oferirea sălilor 

sportive și sălilor de clasă din instituțiile de 

învățământ din subordinea DÎTS mun. Bălți” 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. h) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436 din 28.12.2006; Codul Educației al RM nr. 152 din 17.07.2014, Legea cu privire la cultura 

fizică şi sport nr. 330 din 25.03.1999, Hotărârea Guvernului RM „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a şcolilor sportive” nr. 31 din 30.01.2019, ordinul 

MECC nr. 911 din 02.09.2020 „Cu referire la aprobarea Instrucțiunii privind măsurile de 

prevenție a răspândirii COVID-19, în instituțiile cu profil Sport”, Hotărârea nr. 25 din 

12.05.2021 a Comisiei Municipale Extraordinare de Sănătate Publică, precum și în scopul 

îmbunătăţirii capacităților motrice, pregătirii sportive a discipolilor din cadrul instituţiilor de 

învăţământ extraşcolar în lipsa propriilor săli sportive în şcolile sportive, – 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se introduc următoarele modificări și completări în anexa la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 11/9 din 19.10.2021 „Cu privire la oferirea sălilor sportive și sălilor de clasă din 

instituțiile de învățământ din subordinea DÎTS mun. Bălți”: 

 

1.1. punctul 5 se expune în redacție nouă: 

”5. Directorul LT ”Ștefan cel Mare” (dna Oserbaeva S.) să ofere sala sportivă din cadrul 

liceului în perioada de la 01 octombrie 2021  până la 31  august 2022 pentru 

desfăşurarea procesului de studii şi antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, 

conform orarului: 

luni,  miercuri, vineri – 16.30 - 18.45; 

marți,  joi – 15.00 - 19.30; 

sâmbătă – 10.00 - 14.30; 

duminică – 10.00 - 15.00”; 

 

1.2. punctul 8 se expune în redacție nouă: 

”8. Directorul LT ”B. P. Hașdeu” (dlui Babin D.) să ofere sala sportivă din cadrul liceului 

în perioada de la 01 octombrie 2021 până la 31  august 2022 pentru desfăşurarea 

procesului de studii şi antrenament a secţiei de baschet, ȘSS nr. 1, conform orarului: 

luni, miercuri, vineri – 15.30-17.45”; 

 

1.3. se completează anexa cu punctul 24 cu următorul conținut: 

”24. Directorul Gimnaziului nr. 9 (dna Plasiciuc L.) să ofere sala sportivă din cadrul 

gimnaziului în perioada de la 01 martie 2022  până la 31 august 2022  pentru 



desfăşurarea procesului de studii  şi antrenament a secţiei de turism sportiv, ȘSS nr. 

1, conform orarului:  

luni, miercuri – 14.00 – 18.15”. 

 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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