
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2023

Proiect

Cu privire la modificarea i completarea deciziei Consiliului ș
mun. Băl i nr. ț 19/20 din 22.12.2022 „Cu privire la amplasarea 
sec iei de arte mar iale a colii Sportive Specializate nr. 1 ț ț Ș
în sala sportivă a Palatului municipal de Cultură 
pe str. Feodor Dostoievski, 3”

În conformitate cu art. 14 alin. (l), alin. (2) lit. b), art. 77 din Legea RM privind administraţia
publică  locală  nr.  436-XVI  din  28.12.2006, art.  4  din  Legea  RM  privind  descentralizarea
administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 9, art.  10 din Legea RM privind proprietatea
publică a unităţii administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; Codul Educa iei al RMț
nr. 152 din 17.07.2014, Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.
121-XVI din 04.05.2007 cu modificările i completările ulterioare, inând cont de prevederileș ț
Regulamentului  privind  modul  de  posesiune,  folosinţă  şi  dispoziţie  asupra  Patrimoniului
proprietate municipală pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal
Bălţi  nr.  16/23 din  24.12.2012,  decizia  Consiliului  mun.  Băl i  nr.  16/3  din  25.11.2022 „Cuț
privire  la  deschiderea  sec iei  de  arte  mar iale  în  cadrul  colii  Sportive  Specializate  nr.  1  iț ț Ș ș
modificarea  deciziei  Consiliului  mun.  Băl i  nr.  7/9  din  30.07.2020 „Cu  privire  la  aprobareaț
Regulamentului de organizare i func ionare a colii Sportive nr. 1, în baza notificării Oficiuluiș ț Ș
Teritorial  Băl i  al Cancelariei  de Stat nr. 1304/OTț 1-63 din 26.01.2023 înregistrate cu nr. 03-
06/268 din  27.01.2023,  adresării  Direc iei  Cultură   nr.   01-11/21 din  25.01.2023,  în  scopulț
asigurării desfă urării în condi ii adecvate procesului de antrenament al sec iei de arte mar iale aș ț ț ț

colii sportive specializate nr. 1,Ș -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică i se completează decizia Consiliului mun. Băl i nr. 1ș ț 9/20 din 22.12.2022 „Cu
privire  la  amplasarea  sec iei  de  arteț  mar iale  a  colii  Sportive  Specializate  nr.  1  în  salaț Ș
sportivă a Palatului municipal de Cultură pe str. Feodor Dostoievski, 3”, după cum urmează:
1.1.  în denumirea i con inutul deciziei sintagma „str. Feodor Dostoievski, 3” se substitue cuș ț

sintagma „str. Feodor Dostoievski, 24„;
1.2.  p. 1  se completează cu sintagma „pe termen de 10 ani”.

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotin, nr. 43) înț
termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

3. Controlul asupra executării  prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
pentru educa ie, protec ie socială i sănătate publică.ț ț ș

Preşedintele şedinţei I
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului 



municipal Bălţi                                                                        Irina Serdiuc
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