
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la modificarea Deciziei 
Consiliului municipal Bălți nr. 1/9 din 08.02.2022
,,Cu privire la aprobarea proiectului
,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”

În conformitate cu art.  14 alin.  (2) lit.  b), f) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraţia  publică  locală,  art.  5  alin.  (1)-(3)  din  Legea  nr.  435  din  28.12.2016  privind
descentralizarea  administrativă,  Hotărârea  Guvernului  nr.  23  din  12.01.2022  ,,Cu  privire  la
aprobarea  Documentului  unic  de  program pentru  anii  2022-2024”,  întru  executarea  Deciziei
Consiliului  municipal  Bălți  nr.  10/1  din  11.09.2020  ,,Cu  privire  la  participarea  Primăriei
municipiului Bălți în cadrul Concursului de propuneri de proiecte finanțate din Fondul Național
pentru Dezvoltare Regională”, având în vedere necesitatea realizării unui management eficient al
proiectului  ,,Reabilitarea,  modernizarea  și  dotarea  Muzeului  de  Istorie  și  Etnografie  din
municipiul Bălți”, din perspectiva asigurării calității lucrărilor de construcții, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  modifică  Decizia  Consiliului  municipal  Bălți  nr.  1/9  din  08.02.2022  ,,Cu  privire  la
aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie
din municipiul Bălți”, după cum urmează:
1.1. punctul 5 se expune în redacție nouă: ,,Se desemnează domnul Victor Bejenari, specialist

principal  al  Direcției  arhitectură  și  urbanism în  cadrul  Direcției  generale  arhitectură,
urbanism și relații funciare, în calitate de manager al proiectului indicat în pct. 1.”

2. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiei  consultative  de
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului.

Preşedintele şedinţei a XII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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