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Proiect 

 

Către dna Pelagheia Cucurudzeac  

 str-la Lomonosov, 19, mun. Bălți  

 

       Copie:  Agenția Națională Asistență Socială 

          

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-ХVI din 

28.12.2006, art. 8 alin. (1) din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994, petiția 

Dvs, readresată prin scrisoarea Agenției Naționale Asistență Socială nr. C-102/18 din 28.03.2018 

și înregistrată la instituția Primarului mun. Bălți sub nr. C-646/23 din 30.03.2018, cu privire la 

controlul legalității acordării de către Fondul de Susținere Socială a Populației din mun. Bălți a 

ajutorului material familiei Cucurudzeac, domiciliate în mun. Bălți, și cu privire la pretinsele 

încălcări la acordarea ajutorului material persoanelor care au nevoie de susținere, a fost 

examinată la  ședința ______ a Consiliului mun. Bălți din ,,____”___________ 2018. 

 

Urmare a examinării petiției, Consiliul mun. Bălți informează că potrivit Hotărârii 

Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a 

fondurilor locale de susținere socială a populației”, în vigoare până la 16.02.2018, examinarea 

solicitării ajutorului material în anul imediat următor era posibilă, de regulă, numai după 

expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului. 

Așadar, potrivit datelor de care dispune Consiliul mun. Bălți, Fondul de Susținere Socială a 

Populației din mun. Bălți în rezultatul efectuării analizei propriei activități n-a depistat nici un 

fapt de acordare a ajutorului material cu încălcarea legislației în vigoare la momentul respectiv. 

Mai mult decâta atât, conform Legii Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 

18.02.2000 (anterior Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a 

populației) pentru exercitarea controlului asupra activității FSSP din mun. Bălți a fost creată pe 

baze obștești comisia de revizie care avea împuterniciri de a efectua anual controale asupra 

utilizării mijloacelor financiare și materiale ale fondului local în conformitate cu actele 

normative în vigoare cu examinarea ulterioară a rezultatelor acestora la ședințele consiliului de 

administrație. E de menționat că și comisia de revizie în rezultatul controalelor efectuate n-a 

depistat careva încălcări în activitatea FSSP din mun. Bălți în procesul acordării ajutorului 

material persoanelor nevoiașe. 

Cu  referire la cazul Dvs comunicăm că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1083 din 

26.10.2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a fondurilor locale de 

susținere socială a populației” ajutorul material se acorda, de regulă, o dată în an, reieșind din 

volumul mijloacelor disponibile ale fondului local. Prin urmare, Dvs ați avut dreptul de a primi 

ajutor material o dată în an în baza unei cereri personale cu anexarea întregului pachet de 

documente, inclusiv și a anchetei sociale. 

Suplimentar, Vă informăm că în calitate de organ de administrare a fondului, conform legii, 

era consiliul de administrație care, în calitate de organ colegial, ce își desfășura activitatea pe 

baze obștești, adopta decizii de acordare a ajutorului material pentru fiecare persoană care s-a 

adresat în parte; determina tipul, formele şi mărimea acestuia în funcţie de situaţia materială a 

solicitantului. 



În așa fel, Dvs în calitate de solicitant al ajutorului material din mijloacele Fondului de 

Susținere Socială a Populației din mun. Bălți vi s-a acordat ajutor material în următoarele 

mărimi: 

300 lei în baza ordinului directorului executiv al FSSP din mun. Bălți nr. 8 din 28.01.2013 

(data primirii ajutorului 04.02.2013); 

700 lei în baza deciziei Consiliului de administrație al  FSSP din mun. Bălți nr. 17 din 

20.06.2013 (data primirii ajutorului 24.06.2013); 

500 lei în baza deciziei Consiliului de administrație al  FSSP din mun. Bălți nr. 33 din 

22.10.2014 г. (data primirii ajutorului 27.10.2014); 

500 lei în baza deciziei Consiliului de administrație al  FSSP din mun. Bălți nr. 29 din 

16.12.2015 (data primirii ajutorului 18.12.2015); 

600 lei în baza deciziei Consiliului de administrație al  FSSP din mun. Bălți nr. 1 din 

26.01.2017. 

În afară de ajutorul sus-menționat, familia Cucurudzeac, în perioada 2013-2018, a primit 

ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului (APRA) în baza Legii cu privire la ajutorul 

social nr. 133-XVI din 13.06.2008 în următoarele mărimi: 

anul 2013: ianuarie – martie 200 lei și noiembrie – decembrie 250 lei (APRA); 

anul 2014: ianuarie – martie 250 lei și noiembrie – decembrie 250 lei (APRA); 

anul 2015: ianuarie – martie 250 lei (APRA) și 17 lei ajutor social, aprilie 60 lei, mai 36 lei, 

iunie 6 lei, octombrie 141 lei ajutor social, noiembrie – decembrie 315 lei (APRA) și 141 lei 

ajutor social; 

anul 2016: ianuarie – martie 315 lei (APRA) și 143 lei ajutor social, aprilie 142 lei și mai – 

octombrie 67 lei ajutor social, noiembrie – decembrie 315 lei (APRA) și 67 lei ajutor social; 

anul 2017: ianuarie – martie 315 lei (APRA) și 64 lei ajutor social, aprilie 125 lei și mai – 

octombrie 61 lei ajutor social, noiembrie – decembrie 315 lei (APRA) și 61 lei ajutor social; 

anul 2018: ianuarie – martie 315 lei (APRA) și 61 lei ajutor social. 

 

În legătură cu cele menționate, Consiliul mun. Bălți a ajuns la concluzia că cerințele Dvs sunt 

neîntemeiate, iar faptele indicate de către Dvs cu privire la pretinsele încălcări ale legislației în 

activitatea FSSP din mun. Bălți s-au dovedit a fi neconfirmate. 

Merită, de asemenea, de atras atenția asupra faptului că, urmare a modificărilor efectuate în 

legislația în vigoare, FSSP din mun. Bălți a fost lichidat, iar procesul de acordare a ajutorului 

material persoanelor nevoiașe în momentul de față este reglementat de Legea Fondului de 

susținere a populației nr. 827-XIV din 18.02.2000 (în redacție nouă) și de Hotărârea Guvernului 

nr. 159 din 14.02.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată 

a ajutorului material”, unde este indicat cercul beneficiarilor și determinată ordinea stabilirii și 

plății ajutorului material, potrivit căreia ajutorul material se acordă prin decizie a Agenției 

Naționale Asistență Socială în baza datelor prezentate de Casa Națională de Asigurări Sociale 

sau structura teritorială de asistență socială. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a _____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

 

 

Ex: spec. principal Direcției juridice, 

Oleg Leahu, tel. 023154635 

 

 

 

 

 

 











 
 

 


