
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia Consiliului 
mun. Bălţi nr. 3/56 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea 
Regulamentului de organizare i func ionare a Bibliotecii ș ț
Municipale „Eugeniu Co eriu” Băl i”ș ț

În conformitate  cu art.  14 alin.  (2) lit.  v2)  i  alin.  (3) din Legea RM nr.  436-XVI dinș
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea RM nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la
biblioteci,  Legea RM nr. 270 din 21.11.2018  privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, aprobat prin
ordinul  Ministerului  Educaţiei,  Culturii  şi  Cercetării  al  RM  nr.  186  din  26.02.2019,
Regulamentul  privind  serviciile  prestate  de  bibliotecile  publice,  aprobat  prin  Hotărârea  de
Guvern nr. 24 din 22.01.2020,

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  exclude  Capitolul  V  „Orarul  de  funcţionare  a  bibliotecii” din  anexa  nr.  1  la  decizia
Consiliului municipal Bălţi nr. 3/56 din 06.04.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare i func ionare a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Co eriu” Băl i”.ș ț ș ț

2. Se împuternice te Direc ia Cultură a Primăriei mun. Băl i să stabilească orarul de func ionareș ț ț ț
a Bibliotecii Municipale „Eugeniu Co eriu” Băl i.ș ț

3. Controlul asupra executării  prezentei  Decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educaţie, protecţie socială i sănătate publică, pentru drept şi disciplină,ș
pentru activităţi economico-financiare.

Preşedintele şedinţei a XV
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 
municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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