
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

Proiect 

Cu privire la lichidarea Fondului 

Municipal de Susținere Socială a Populației Bălți 

                                               

În conformitate cu art. 14, alin. (1), alin. (2), lit. b), l), p
1
), art. 77 din Legea RM  privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, alin (1) lit.g) și alin. (2) lit.j), lit.k) din 

art. 4 al Legii RM privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 86-

87, art.90-93 al Codului Civil al RM nr.1107 din 06.06.2002, art. 9, art. 10 din Legea RM cu 

privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr. 523-XVI din 16.07.1999, 

Legea RM privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121-XVI din 04.05.2007 

cu modificările și completările ulterioare, Legea RM asistenței sociale nr. 547-XV din 

25.12.2003, Legea RM nr.123 din 18.06.2010 cu privire la servicii sociale, cap. III, p.12 al HG 

RM nr.828 din 20.11.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a organului local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei și 

a structurii-tip a acestuia, avînd în vedere adresarea Fondului Republican de susținere socială a 

populației înregistrată cu nr.2 din 04.01.2018 și în scopul implementării  prevederilor Legii RM 

Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18.02.2000 cu modificările ulterioare operate 

conform art. III al Legii RM nr. 288 din 15.12.2017 cu privire la modificările și completările 

unor acte legislative, în conformitate cu care activitatea Fondului municipal de susținere socială 

a populației este sistată începînd cu 01 ianuarie 2018, -   

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se lichidează Fondul Municipal de Susținere Socială a Populației Bălți (IDNO 

1015601000271) cu radierea din Registrul de stat al unităților de drept. 

2. Se desemnează Directorul executiv dna Liudmila Movilă în calitate de lichidator al 

Fondului municipal de susținere socială a populației Bălți. 

3. Se stabilește succesor al funcțiilor și atribuțiilor Fondului municipal de susținere socială a 

populației Direcția asistență socială și protecția familiei. 

4. Primarul interimar al mun.Bălți va institui comisia de predare-primire a patrimoniului, 

activelor financiare și nefinanciare, creanțele și datoriile la situația din 31.12.2017 ale 

Fondului municipal de susținere socială a populației Bălți și va asigura efectuarea 

transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare, 

conform prevederilor legislației în vigoare. 

      5.  Secretarul Consiliului mun. Bălți, dna Irina Serdiuc va asigura informarea Ministerului 

sănătății, muncii și protecției sociale, Agenția națională asistență socială, Serviciul fiscal 

de Stat, Agenția de ocupare a forței de muncă mun. Bălți, Serviciul înregistrare a 

unităților de drept mun. Bălți și alte instituții cointeresate despre prezenta decizie cu 

publicarea ulterioară a acesteia. 

 6.  Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru drept și 

disciplina, pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului și 

pentru activități economico-financiare.  
Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



 
  



 
  



 
  



 


