
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

      nr. 4/6 

din 29.03.2022 

 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți  

nr. 11/10 din 29.09.2020 „Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare  

între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți,  

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, pe de o parte, și  

AO „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”,  

pe de altă parte, și cesionarea dreptului de locațiune a încăperilor 

în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 din str. Victoriei, 7A mun. Bălți, 

conform contractului de locațiune nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior 

cu AO „Tinerii pentru dreptul la viață”, filiala Bălți” 

  

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. j) din Legea RM nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală și Legii RM nr. 86 din 11.06.2020 cu privire la 

organizațiile necomerciale, în baza cererii dnei Ala Iațco, președintă a Asociației Obștești 

„Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, înregistrată cu nr. 03-13/9193 din 24.12.2021, privind 

solicitarea de a fi modificat Acordul de colaborare încheiat la 28.10.2020, în legătură cu decizia 

adunării generale a membrilor și membrelor sale din 10.09.2021 despre redenumirea „Uniunii 

pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor” în „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”, fapt 

confirmat prin actele atașate: procesul-verbal din 10.09.2021 al adunării generale a Asociației 

Obștești „Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor”; Extrasul din Registrul de stat 

al persoanelor juridice din 30 septembrie 2021, eliberat de I.P. „Agenția Servicii Publice”; decizia  

din 30 septembrie 2021 a Serviciului înregistrare a unităților de drept mun. Bălți, ASP, privind 

înregistrarea modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice 1011620002973 (copiile 

actelor sun atașate), – 

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului municipal Bălți nr. 11/10 din 29.09.2020 „Cu privire la 

aprobarea Acordului de colaborare între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, 

reprezentată de Consiliul municipal Bălţi, pe de o parte, și AO „Uniunea pentru prevenirea 

HIV și Reducerea Riscurilor”, pe de altă parte, și cesionarea dreptului de locațiune a 

încăperilor în incinta fostei grădinițe de copii nr. 25 din str. Victoriei, 7A mun. Bălți, conform 

contractului de locațiune nr. 1 din 15.10.2015, încheiat anterior cu AO „Tinerii pentru 

dreptul la viață”, filiala Bălți”, după cum urmează: 

 

- în tot cuprinsul deciziei și anexei la ea, sintagma „Uniunea pentru prevenirea HIV și 

Reducerea Riscurilor” se substituie cu sintagma „Uniunea pentru Echitate și Sănătate”. 

 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălți Nicolai Grigorișin să semneze, cu 

președinta Asociației Obștești „Uniunea pentru Echitate și Sănătate” Ala Iațco, Acordul 

adițional de modificare a Acordului de colaborare, încheiat la 28.10.2020, luându-se în 

considerare modificarea indicată la pct. 1 al prezentei decizii. 

 



 

 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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