
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul 

municipal pentru anul 2019. 

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, Procesul Verbal al comisiei 

de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă nr.1 

din 12.03.2019, nota de serviciu a contabilitaţii Primăriei mun.Bălţi cu nr.6 din 04.02.2019 cu 

privire la cetăţenii de onoare a mun.Bălţi, adresarea Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport nr.02-

10/13 din 14.01.2019 cu privire la acordarea bursei municipale pentru anul 2019, adresările 

Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport nr.02-10/1153 din 11.12.2018, nr.02/10/81 din 25.01.2019 

și nr.02-10/198 din 18.03.2019 cu privire la premierea sportivilor și antrenorilor, adresarea 

Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi cu nr.13 din 21.02.2019 cu privire la 

realizarea activităţilor Programului Municipal de prevenire şi control a HIV/SIDA și infecțiilor 

cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020, şi luînd în consideraţie necesitatea cheltuielilor 

suplimentare,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se distribuie din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2019, suma de 

603,1 mii lei, conform anexei. 

 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  
 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                      Irina Serdiuc 

 


