
Republica Moldova Республика Молдова
CONSILIUL СОВЕТ

MUNICIPAL BĂLŢI МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 5/2
din 20.04.2022

Cu privire la numirea  
în funcția de  al 
” ”

În conformitate cu art. 14 din Legea RM nr. 436 -XVI din 28.12.2006 privind administrația
publică locală, Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală și Hotărîrea 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, pct. 44 a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/35 din 25.07.2019 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul de selectare și numire a întreprinderii municipale,
procesul-verbal nr. 03 din 13.04.2022 al comisiei de concurs, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se numește în funcția de  al  ”
”, începînd cu data de 20.04.2022, în baza rezultatelor concursului

pentru ocuparea funcției vacante de .
2. Se aprobă Contractul individual de muncă, conform anexei.
3. Se împuternicește primarul mun. Bălți dl Nicolai Grigorișin să semneze Contractul

individual de muncă cu ,  la  ”
”, conform anexei.

4. Se pune în sarcina ,  la  ”
”, înregistrarea prezentei decizii în termen de 30 de zile la Agenția servicii

publice, Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.
5. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului nr. 43),

în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului Administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

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

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi Svetlana Bînzari

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi Irina Serdiuc



Anexa
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. 5/2 din 20.04.2022

conține date cu caracter personal


		2022-04-20T16:13:54+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2022-04-20T17:17:24+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




