
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

Proiect 

Cu privire la acordarea alocației unice unor   

categorii de persoane cu dizabilități din mun.Bălți 

 

În conformitate cu alin. (1), art. 7, art. 14, alin. (2), lit. p
1
), lit.y) din  Legea RM  privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM nr.60 din 30.03.2012 

privind incluziunea social a persoanelor cu dizabilități, Legea RM nr. 547-XV din 25 decembrie 

2003 asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare,  Hotărîrea  Guvernului RM nr. 

723 din 08.09.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022”, decizia Consiliului mun. Bălți nr.1/67 din 

27.02.2014 ”Cu privire la aprobarea Programului municipal de încluziune socială a persoanelor 

cu dizabilități pentru anii 2014-2018”, avînd în vedere nota informativă a Direcției Asistență 

Socială și Protecția Socială și listele prezentate, adresările Organizației teritoriale Bălți Asociația 

nevăzătorilor din Moldova nr. 18 din 04.10.2018, Asociației Surzilor din RM filiala teritorială 

”Nord” din mun. Bălți nr. 04-08/81 din 12.11. 2018, scrisoarea Ministerului sănătății, muncii și 

protecției sociale al RM nr. 13/3151 din 13.11.2018 privind organizarea acțiunilor consemnate 

Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități – 3 decembrie 2018 și în scopul suportului 

persoanelor/familiilor celor mai social-vulnerabile din categoria persoanelor cu dizabilități,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se acordă alocație unică unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți, în 

cuantum de 300 (trei sute) lei pentru fiecare, din următoarele categorii: 

1.1. Copii cu dizabilități de pînă la 18 ani în număr de 369 persoane (anexa nr.1); 

1.2. Persoane cu dizabilități de vedere în temeiul listei Organizației teritoriale Bălți Asociația 

nevăzătorilor din Moldova în număr de 185 persoane (anexa nr.2); 

1.3. Persoane cu dificiențe de auz în temeiul listei Organizației teritoriale Bălți Asociației 

Surzilor din RM filiala teritorială ”Nord” din mun. Bălți în număr de 169 persoane (anexa 

nr.3); 

1.4.Persoane cu dizabilități severe inclusiv persoane cu dizabilități severe afecțiune din 

copilărie în număr total de 737 persoane (anexa nr.4); 

1.5.Persoane cu dizabilități accentuate afecțiune din copilărie în număr de 414 persoane 

(anexa nr.5). 

2. Primarul municipiului Bălți, dl Nicolai Grigorișin să asigure acordarea alocației unice a 

unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți, prin intermediul Direcției 

asisență socială și protecția familiei în limita mijloacelor financiare precizate în bugetul 

municipal pentru anul 2018.  

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

specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru activități 

economico-finaciare și pentru drept şi disciplină. 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 



 


