
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2018 
Proiect 

Cu privire la implementarea proiectului 

,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară 

în cadrul Gimnaziului ,,A.I.Cuza”din mun. Bălți” 

 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. j), k) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea Republicii Moldova 

nr. 435 din 28.12.2016 privind descentralizarea administrativă, întru executarea Deciziei 

Consiliului Municipal Bălți nr. 6/26 din 01.03.2018 și în conformitate cu scrisoarea Nr. 32 din 

03.04.2018 privind cofinanțarea din partea Fondului Granturilor Mici 2018 a proiectului 

,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în cadrul Gimnaziului ,,A.I.Cuza”, și în scopul 

implementării cu succes a proiectului sus-numit -  
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se acceptă implementarea proiectului ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în 

cadrul Gimnaziului ,,Al.I.Cuza” din mun. Bălți, în cadrul programului Reprezentanței 

Fundației Solidarity Fund PL ,,Fondul Granturilor Mici 2018 – ediția revitalizare urbană”, 

finanțat de Ministerul Afacerilor de Externe al  Republicii Polone în cadrul programului 

polonez de cooperare pentru dezvoltare  - Polish Aid 

2. Se aprobă cofinanțarea de către Primăria municipiului Bălți în sumă de 200 000 lei, ce 

constituie 23,26% din valoarea totală a bugetului proiectului, din contul mijloacelor 

bugetului municipal. 

3. Se împuternicește primarul interimar al mun. Bălți să semneze toate documentele ce țin de 

implementarea proiectului, cu aprobarea ulterioară de către Consiliul municipal Bălți, în 

caz de necesitate. 

4. Se desemnează doamna Lilia Guțalov, director al Gimnaziului ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți, 

coordonator al proiectului. 

5. Se desemnează domnul Dan Moraru, șef al Serviciului relații externe și atragerea 

investițiilor, coordonator al procesului de revitalizare urbană în municipiul Bălți. 

6. 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 colaborare cu alte autorități, înfrățire, 

turism, culte și alte activități social-culturale; pentru drept și disciplină; pentru educație, 

protecție socială și sănătate publică. 

 
 

Preşedintele şedinţei a IX 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



Fișa proiectului ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară  

în cadrul Gimnaziului ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți 

 

 Formularul de cerere de proiect și bugetul proiectului au fost elaborate pentru asigurarea 

participării municipiului Bălți în cadrul programului Reprezentanței Fundației Solidarity Fund 

PL ,,Fondul Granturilor Mici 2018 – ediția revitalizare urbană”, finanțat de Ministerul Afacerilor 

de Externe al  Republicii Polone în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare  - 

Polish Aid. 

 Gimnaziul ,,A.I.Cuza” este unicul gimnaziu din municipiu cu instruire în limba română, 

care se află într-o zonă degradată cu 70% case la sol. Un mare pericol pentru copii și profesori îl 

prezintă blocul sanitar, care necesită renovare și dotare. Conform raportului de expertiză nr. 

8798-11-16/T, s-a constatat degradarea completă sau parțială a finisării interioare, sistemului de 

aprovizionare cu apă, sistemului de evacuare a apelor reziduale, sistemului de ventilare, energie 

electrică etc. Totodată, în zona amplasării instituției, nu există zonă de odihnă și terenuri de 

joacă, astfel terenul adiacent gimnaziului devine unicul loc de acest gen pentru comunitatea din 

zonă.  

 În cadrul proiectului va fi realizată reparația capitală a grupurilor sanitare din Gimnaziu, 

vor fi create căi de acces în instituție pentru persoane cu mobilități reduse prin construcția 

rampelor de acces interioare și exterioare (intrarea laterală a Gimnaziului), vor fi achiziționate 

două boxe mobile și un amplificator și va fi amenajat teritoriul adiacent Gimnaziului, prin 

organizarea unui concurs de inițiative de proiecte de revitalizare cu participarea locuitorilor 

zonei. Totodată, va fi creat un Grup local de inițiativă care va contribui la sporirea activismului 

civic prin implicarea în soluționarea problemelor comunitare. Grupul local de inițiativă va 

reprezenta ,,nucleul” procesului de revitalizare și va deveni locomotiva acestuia, formându-se o 

echipă cu capacități dezvoltate capabilă să dezvolte inițiative similare de sinestătător. 

 Partenerul civic al proiectului este Asociația Obștească ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață”. 

Totodată, la implementarea proiectului vor participa activ Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

,,ATIS”, Serviciul de Asistență Psihopegagogică, Consiliul elevilor și Consiliul părinților al 

Gimnaziului ,,A.I.Cuza”.  

 Beneficiarii și participanții proiectului vor fi 396 elevi ai Gimnaziului și 150 familii din 

zona degradată. Aceștia vor fi implicați în proiect prin participare activă în cadrul Grupului local 

de inițiativă și în cadrul concursului de proiecte cu privire la revitalizarea spațiului comunitar. 

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi circa 1000 locuitori din zonă. 

  Suma totală a proiectului – 860 000 lei.  

  Contribuția Primăriei mun. Bălți – 200 000 lei. 

  Perioada de implementare: 01.05.2018 – 30.11.2018. 

 

 

 











 
 

 


