Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 6/15
din 29.04.2022

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului
mun. Bălți № 7/13 din 04.06.2021 „Cu privire la
aprobarea componenței personale a Consiliului
de administrație al ÎM „Hotelul Bălți””
În conformitate cu art.14 alin. (3) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind descentralizarea administrativă nr. 435XVI din 28.12.2006; Legea RM cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
nr. 246 din 23.11.2017, cererea administratorului ÎM „Hotelul Bălți” dnei Panciuc S. cu № 0318/1105 din 17.02.2022, –
Consiliul municipal Bălţi DECIDE:
1.

2.
3.

4.

5.

Se introduce modificare în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 7/13 din 04.06.2021 „Cu
privire la aprobarea componenței personale a Consiliului de administrație al ÎM „Hotelul
Bălți””, după cum urmează:
1.1 în p. 1 sintagma „Cernogal A. I. – șef, Direcția managementul documentelor și relații
cu publicul a primăriei mun. Bălți” se substituie cu sintagma „Țurcanu G. I. –
specialist principal al Secției Monitorizare Financiară din cadrul DGFE a Primăriei
mun. Bălți”.
Se introduce modificare în Registrul persoanelor juridice, conform prezentei decizii.
Se împuterniceşte administratorul ÎM „Hotelul Bălți”, în termen de o lună, să prezinte ÎP
„Agenţia Servicii Publice”, Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept,
copia acestei deciziei, şi să i se delegheze dreptul de semnătură pe toate documentele
necesare, cu prezentarea ulterioară a documentelor înregistrate Fondatorului.
Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr.
43), în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului
Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.
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 VI
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi
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