
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la completarea Mecanismului de acordare a compensaţiei  

nominative pentru sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii 

social-vulnerabile ale populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal,  

aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/41 din 26.10.2017  

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1), alin. (2), lit. y) al Legii RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, deciziilor Consiliului mun. Bălți Nr. 10/41 din 

26.10.2017 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative 

pentru sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile ale populaţiei din 

contul mijloacelor bugetului municipal”, Nr. 11/48 din 05.12.2017 „Cu privire la aprobare în 

redacția nouă a anexelor Nr. 1 și Nr. 2 la Anexa „Mecanismul de acordare a compensaţiei 

nominative pentru sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile ale 

populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”” în scopul acordării asistenței sociale 

unor categorii social-vulnerabile ale populaţiei orașului, și luînd în considerație propunerile ale 

consilierilor parvenite în cadrul ședinței a XI extraordinare a Consiliului mun. Bălți din 

05.12.2017, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se completează Mecanismul de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de 

încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul 

mijloacelor bugetului municipal, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/41 

din 26.10.2017, cu punctul 9
1 

cu următorul cuprins: 

 „9
1
. A se permite grupului de lucru, în cazuri exclusive, examinarea cererilor, 

recepționate de la solicitanții care fac parte din categoriile prevăzute în p. 1 și p. 5 al 

anexelor nr. 1 și nr. 2 la Mecanismul de acordare a compensației nominative pentru 

sezonul de încălzire 2017-2018 pentru unele categorii social-vulnerabile ale populației din 

contul mijloacelor bugetului municipal, la care mărimea pensiei depășește 1550,00 lei cu 

suma de la 1,00 pînă la 10,00 lei. După examinarea cererilor la compensație a 

solicitanților din categoria sus-menționată la ședința grupului de lucru, lista acestora se 

aprobă la ședința Consiliului municipal Bălți.” 

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

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru drept și disciplină, pentru educație, 

protecţie socială și sănătatea publică. 

 

Preşedintele şedinţei a _____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 





 


