
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul 

municipal pentru anul 2018. 

 

În conformitate cu art.14 alin. 2) lit. n) din Legea RM  privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.26 din Legea RM  privind finanţele publice locale nr.397-

XV din 16.10.2003, Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- 

fiscale, decizia Consiliului municipal Bălţi cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

constituirea şi executarea Fondului de Rezervă a primăriei municipiului Bălţi nr.9/3 din 

25.12.2007 cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia Primarului nr.166 din 

12.04.2016 cu privire la crearea comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului 

financiar unic din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal, Procesele Verbale ale 

comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de 

Rezervă nr.6 din 25.05.2018 şi nr.7 din 22.06.2018, adresările Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi 

Sport cu nr.02-10/521 din 29.05.2018 şi cu nr.02-10/559 din 12.06.2018 cu privire la stimularea 

sportivilor şi antrenorilor pentru rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale, adresarea 

Organizaţiei Teritoriale Bălţi „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” cu nr.05 din 11.06.2018 cu 

privire la Organizarea şi petrecerea Campionatului Naţional la Turism Sportiv şi orientare în 

spaţiu între nevăzători şi slab văzători, adresarea  Organizaţiei Teritoriale Bălţi „Asociaţia 

Nevăzătorilor din Moldova” cu nr.06 din 11.06.2018 cu privire la Organizarea şi petrecerea 

Campionatului Republican la pescuit sportiv între nevăzători şi slab văzători, adresarea Direcţiei 

Situaţii Excepţionale mun. Bălţi nr.686 din 14.06.2018 cu privire la asigurarea cu apă potabilă a 

celor două puncte de reabilitare a populaţiei în zonele “Centru” şi “Autogara”, şi luînd în 

consideraţie necesitatea cheltuielilor suplimentare,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se distribuie din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2018, suma 

de 216,9 mii lei, conform anexei. 

 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



An7 Anexa 

 la decizia Consiliului Municipiului Bălţi 

  nr. _____ din ____________2018 

Precizările introduse în bugetul municipal pe anul 2018 din contul Fondului de Rezervă 

Grupa 

principală 
Denumirea Cod Eco 

  Suma               

(mii. lei) 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală -216,9 

  
Programul 0802"Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie" 
2819 -216,9 

Cheltuieli 216,9 

p.3.1.d. Acordarea ajutorului financiar unic 
91,0 

10 Protecţie socială   91,0 

  Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei     91,0 

  Programul 9012 "Protecţie socială în cazuri excepţionale"   91,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Nicolai PETROV   3,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Alla ŞOTROPA   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Liudmila BABÎRĂ   5,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Nicolai BODNARI   2,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Svetlana MOISEEVA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Radu GUTIUM   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Luiza MOROZOVA   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Snejana LUNGU   5,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Iurie CUCEREAVÎI   2,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Raisa MAXIMCIUC   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Anna JITARI   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Lidia GĂINA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Anna MARINESCU   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Liusea BALTAG   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Natalia SITAILO   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Dmitri LEANCO   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Evghenia STUPALOVA   1,0 

  
ajutor material pentru înmormîntarea mamei dnei Valentina 

HABIROVA 
  

1,5 

  
ajutor material pentru înmormîntarea fiului dnei Irina 

COBZARENCO 
  

1,5 

  ajutor material pentru tratament dnei Galina IAROŞEVSCAIA   5,0 



  ajutor material pentru tratament dnei Liliana PATLATAIA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Victor ŞARBAN   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Liubov MAIRANŢ   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Vera SCRIPNIC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Lida ANDRIUCA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Evghenia LISNIC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Alexandr ROŞCA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina FRECĂUŢAN   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Aliona CORBU   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Victoria NOROC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Iuri MIHAILOV   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Terezia MARINESCU   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Nina GORDECIUC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria TOLSTAIA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Andrei BUCUR   5,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Oleg VAMIŞEVSCHII   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana OSOIANU   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Svetlana ZAHILNEAC   1,0 

  
ajutor material pentru înmormîntarea mamei dlui Vladimir 

MEDÎNSCHI 
  

1,5 

  
ajutor material pentru înmormîntarea mamei dnei Liudmila 

BUHTA 
  

1,5 

Participantului la cel de-al II-ea război mondial cu ocazia sărbătorii de 9 mai 5,0 

  dlui Vasilii GUPALOV   5,0 

p.3.1.i.Stimularea 74,4 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă   74,4 

  Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport   74,4 

  Programul 8602 "Sport"   74,4 

  

Stimularea sportivilor şi antrenorilor pentru rezultatele 

obţinute la competiţiile internaţionale (Campionatul European 

la sambo - or.Atena, Grecia), inclusiv: 

  

36,0 

  dnei Natalia BUDEANU (sportiv, adulţi)   8,1 

  dlui Valerii MELEAŞCHEVICI (antrenor)   8,1 

  dlui Denis TACHII (sportiv, adulţi)   5,9 

  dlui Iulii PEATICOVSCHII (antrenor)   5,9 

  dnei Mariana DONOS (sportiv, adulţi)   4,0 



  dlui Ghenadie MELEAŞCHEVICI (antrenor)   
4,0 

  

Stimularea sportivilor şi antrenorilor pentru rezultatele 

obţinute la competiţiile internaţionale (Campionatul European 

la karate Shotokan - or.Dabrovo Gornitsa, Polonia), inclusiv: 

  38,4 

  dlui Vitalii SPÎNU (sportiv, adulţi)   8,1 

  dnei Anastasia SPÎNU (antrenor)   8,1 

  dlui Vasilii DOVZII (sportiv, tineret)   1,8 

  dlui Vitalii SPÎNU (antrenor)   1,8 

  dlui Mihail VOLONTIR (sportiv, cadeţi)   0,8 

  dlui Andrei ONIŞCENCO (antrenor)   0,8 

  dnei Anastasia CHEPTEA (sportiv, cadeţi)   0,5 

  dnei Anastasia SPÎNU (antrenor)   0,5 

  dlui Andrei IEPURE (sportiv, adulţi)   4,0 

  dlui Ghenadie TARASINSCHII (antrenor)   4,0 

  dlui Andrei DROBOT (sportiv, adulţi)   4,0 

  dlui Ghenadie TARASINSCHII (antrenor)   4,0 

p.3.1.e.Finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept scop 

dezvoltarea comunităţii 

5,9 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 
 

5,9 

  Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport   5,9 

  
Programul 8602 "Sport"   5,9 

  

Organizarea şi desfășurarea Campionatului Naţional la Turism 

Sportiv şi orientare în spaţiu între nevăzători şi slab văzători 
  4,6 

  

Organizarea şi desfășurarea Campionatului Republican la pescuit 

sportiv între nevăzători şi slab văzători 
  1,3 

p.3.1.j. Cheltuielile activităţii administrative, ce ţin de competenţa Consiliului municipal 45,6 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală   45,6 

  Primăria mun. Bălţi 
 

45,6 

  Programul 0301 "Exercitarea guvernării"   45,6 

  

j.3. Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în 

regim de urgenţă şi care în conformitate cu legislaţia în vigoare 

ţin de competenţa Consiliului municipal.                                                              

Deservirea cu apă potabilă a două puncte de reabilitare a populaţiei    

60 zile х 10 butelii х 60 lei/but. = 36,0 mii lei 

60 zile х 1 000 păhare х 0,16 lei/păharul = 9,6 mii lei 

  

  45,6 

























 


