
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 7/16
din 27.05.2022

Cu privire la aprobarea unor măsuri 
organizatorice pentru sărbătorirea 
Zilei ocrotirii copilului

   În temeiul art. 14 alin. (1) și alin. (2) lit. y) din Legea privind administrația publică locală
nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărârii Parlamentului nr. 433-XII din 26.12.1990 „Cu privire la
zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova”;

Având în vedere sărbătorirea Zilei ocrotirii copilului (1 iunie), -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. În data  de 1 iunie 2022 între  orele  1000 –  2100  Întreprinderea  Municipală  „Amenajarea
Teritoriului  și  Spații  Verzi  Bălți”  va  asigura  funcționarea  gratuită  a  mecanismelor  de
distracție pentru copii în Parcul „Andrieș” din municipiul Bălți.

2. Primarul municipiului Bălți:
2.1. va asigura în data de 1 iunie 2022 organizarea măsurilor festive cu ocazia sărbătoririi

Zilei ocrotirii copilului;
2.2. va asigura încheierea cu Întreprinderea Municipală „Amenajarea Teritoriului și Spații

Verzi Bălți” a contractului pentru acoperirea cheltuielilor întreprinderii în legătură cu
funcționarea gratuită a mecanismelor de distracție pentru copii.

3. Cheltuielile  pentru  realizarea  prezentei  decizii  vor  fi  acoperite  din  contul  mijloacelor
financiare prevăzute în bugetul municipal Bălți pentru anul 2022.

4. 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.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei consultative de specialitate
pentru activități economico-financiare.

Preşedintele şedinţei a VII                  Sergiu Burlacu
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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