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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr. 11/11 din 26.07.2018 „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 atîns vîrsta de 100 ani și mai mult și 

desfășurarea activităților privind celebrarea acestora” 

 

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

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, decizia Consiliului mun. Bălți nr.11/11 

din 26.07.2018 din 26.07.2018 ”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 atîns vîrsta de 100 ani și mai mult și desfășurarea activităților 

privind celebrarea acestora”, luînd în considerație nota informativă a Direcției asistență socială și 

protecția familiei și avînd în vedere adresările cetățenilor din categoria dată, -  

 

Consiliul municipal Bălți DECIDE: 

1. Se modifică și completează decizia Consiliului mun. Bălți nr. 11/11 din 26.07.2018                                        

”Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a alocațiilor unice pentru                                           

cuplurile longevive cu prilejul jubileului de căsnnicie comună (50 ani, 60 ani, 70 ani) și 

persoanele centenere care au atîns vîrsta de 100 ani și mai mult și desfășurarea activităților 

privind celebrarea acestora” după cum urmează: 

1.1. În denumire şi în tot textul deciziei „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 mult și desfășurarea 

activitățiilor privind celebrarea acestora” şi anexa la decizie, numai în textul din limba de stat 

cuvîntul „centenere”, la orice formă gramaticală, de substituit cu cuvîntul „centenare”, la 

forma gramaticală corespunzătoare. 

1.2. În anexa la decizia: 

a) în capitolul  I la punctul 2, subpunctul 2.2. se completează cu următorul text „Alocația 

unică se stabiliște anual la data nașterii persoanei centenare.”; 

b) în capitolul II la punctul 3, subpunctul 3.1. se completează cu următorul text, ”pe parcursul 

a 30 de zile înainte de împlinirea jubileului dar numai tîrziu de 3 (trei) luni, de la data 

înregistrării căsătoriei comune”;  

c) în capitolul II la punctul 6 cifrele „15” se substituie cu cifrele „30”. 

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

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

economico-financiare și pentru drept și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 





 


