
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 
 

Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a alocațiilor unice 

pentru cuplurile longevive cu prilejul jubileului de căsnicie comună 

(50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanele centenere care au atins vîrsta de 

100 de ani și mai mult și desfășurarea activităților privind 

 celebrarea acestora 
 

În conformitate cu Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică 

locală, Legea RM finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, Hotărîrea Guvernului RM nr. 

406 din 02.06.2014 ”Cu privire la aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii 

în politici” cu modificările și completările ulterioare, decizia Consiliului municipal Bălţi nr.3/6 din 

14.12.2017 „Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pe anii 2017-2020 privind 

implementarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020”, în scopul susținerii sociale a 

persoanelor în etate la nivel local și promovării valorilor familiei pentru transmiterea lor 

următoarelor generații, precum și avînd în vedere multiplilele adresări ale cetățenilor municipiului 

Bălți, -  
          

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
1. Se  aprobă Mecanismul de acordare a alocațiilor unice pentru cuplurile longevive cu prilejul 

jubileului de căsnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanele centenere care au atins 

vîrsta de 100 de ani și mai mult, conform anexei. 

2. Să se efectueze desfășurarea activitățiilor privind celebrarea cuplurilor longevive cu prilejul 

jubileului de căsnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanelor centenere care au atins 

vîrsta de 100 de ani și mai mult. 

3. Se stabilește mărimea alocațiilor unice în mărime de 1000,0 (una mie) lei pentru cuplurile 

longevive cu prilejul jubileului de căsnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și în mărime de 

5000,0 (cinci mii) lei pentru persoanele centenere care au atins vîrsta de 100 de ani și mai mult. 

4. Se alocă anual mijloace financiare în bugetul municipiului Bălți necesare pentru finanțarea 

cheltuielilor în aceste scopuri. 

5. Primarului municipiului Bălți, dlui Nicolai Grigorișin: 

5.1. Se  asigură  organizarea și desfășurarea activitățiilor privind celebrarea cuplurilor longevive cu 

prilejul jubileului de căsnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanelor centenere care au 

atins vîrsta de 100 de ani și mai mult. 

5.2. Se asigură finanțarea cheltuielilor legate pentru desfășurarea activitățiilor respective în limetele 

mijloacelor finaciare prevăzute în bugetul municipiului Bălți. 

6. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți № 9/7 din 17.04.2018 cu privire la desfăşurarea 

consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la susținerea 

socială a cuplului familii de 50 de ani, 60 de ani de căsnicie comună și persoanelor care au 

atins vîrsta de 100 de ani și mai mult prin acordarea ajutorul material unic”. 

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

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru activităţi economico-

financiare, pentru drept și disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei a ________ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          
 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 



 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului municipal Bălţi   

nr.____ din ______________ 2018 

                                               

Mecanismul 

de acordare a alocațiilor unice pentru cuplurile longevive cu prilejul jubileului de căsnicie 

comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanele centenere care au atins vîrsta de 100 de ani și mai 

mult. 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.  Mecanismul de acordare a alocațiilor unice pentru cuplurile longevive cu prilejul jubileului de 

căsnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și persoanele centenere care au atins vîrsta de 100 de ani 

și mai mult (în continuare-Mecanism) reglementează procedura de stabilire și achitare a alocației 

unice pentru aceste categorii de cetățeni din mijloacele bugetului municipiului Bălți. 

2. Alocația unică prevăzut în punctul 1 al prezentului mecanism se stabilește: 

2.1. cuplurilor longevive în care ambii soți dețin cetățenia RM și au domiciliu și înregistrarea pe 

teritoriul municipiului Bălți și își celebrează 50 ani, 60 ani, 70 ani de căsnicie comună; 

2.2. persoanele centenere care dețin cetățenia RM și au domiciliu și înregistrarea pe teritoriul 

municipiului Bălți și au atins vîrsta de 100 de ani și mai mult. 

 

II. MODUL DE STABILIRE ŞI PLATĂ A AJUTORULUI BĂNESC UNIC 

3. Alocația unică se stabilește în felul următor: 

3.1. În baza cereri privind acordarea alocației unice depusă de soții/unul din soții (în continuare 

solicitanți) nu mai tîrziu de 6 luni de la data celebrării jubileului de 50 ani, 60 ani, 70 ani.  

3.2. La cererea pentru acordarea alocației unice cuplurile longevive anexează copiile 

următoarelor documente inclusiv cu prezentarea acestora în original: 

-  copia buletinului de identitate a ambiilor soții; 

- copia certificatului de căsătorie (cu condiția că perioada de căsătorie nu a fost întreruptă). 

3.3. În baza ceriri de acordare a alocației unice persoanelor centenere care au atins vîrsta de 100 

de ani și mai mult care sunt depuse de însuși persoană/rudele persoanei sau lucrătorul social la 

care anexează copia buletinului de identitate cu prezentarea acestuia în original și/sau copia 

buletinului de identitate a rudei/lucrătorului social. 

4. Mărimea alocației unice se stabilește prin decizia Consiliului municipal Bălți. 

5. Cererea privind acordarea alocației unice se depune pe numele primarului mun.Bălți la Centrul 

de informaţii al primăriei (bir. 114). 

6. Cererea cu pachetul de acte confirmative se examinează de către Direcția asistență socială și 

protecția familiei în decurs de 15 zile lucrătoare. 

7.Decizia privind acordarea alocației unice și desfășurarea activitățiilor festive categoriilor de 

cetățeni prevăzute în prezentul mecanism se întocmește prin dispoziția primarului perfectată de 

către Direcția asistență socială și protecția familiei în rezultatul examinării ceririlor și pachetului 

de acte confirmative anexate. 

            

III. MODUL DE FINANŢARE ŞI EVIDENŢĂ 

8. Alocația unică se acordă prin intermediul Direcției asistență socială și protecția familiei. 

9. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea alocației unice pentru categoriile de cetățeni 

prevăzute în prezentul mecanism se efectuează din mijloacele fondului municipal Bălți. 

10. Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei anual prezintă Direcţiei generale economico-

financiare darea de seamă privind utilizarea efectivă a mijloacelor alocate în aceste scopuri 

pentru perioada de raportare. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 





 


