
 

                                     REGISTRUL ACORDURILOR DE COLABORARE a CONSILIULUI  MUN. Bălţi   CU ASOCIAŢII           

OBŞTEŞTI DIN MUNICIPIUL BĂLŢI 
 

Nr.d/o Denumirea  asociaţiei 

obşteşti 

Denumirea şi numărul deciziei Consiliului 

mun. Bălţi 
Subdiviziunea 

structurală a 

primăriei 

responsabilă de 

executarea 

acordului de 

colaborare şi 

arenda  

încăperilor 

Termerii de 

realizare, 

controlul 

intermediar 

Informaţia privind 

mersul executării 

 

 
 

1. 

 

 

 

Societatea Naţională de 

Cruce  Roşie din 

Moldova 

„Cu privire la modificarea Memorandumului 

bilateral încheat între primăria mun. Bălţi şi 
Societatea Naţională de Cruce  Roşie din 
Moldova, aprobat prin decizia Consiliului mun. 

Bălţi nr. 8/2 din 27.11. 2003 cu modificările şi 
completările ulterioare şi prelungirea 

contractului de locaţiune a încăperilor din str. 31 
August,63a, cu scutirea de plată pentru locaţiune 
nr.16/16 din 27.12. 2018 

 

 
Secţia  sănătate, 
Direcţia generală  

asistenţă socială 
şi protecţia 

famiiliei, 
Direcţia evidenţă 

contabilă 

 

 

Pînă la 

29.10.2021 

 

 

 
2. 

 

AO “Uniunea de 

Susţinere Socială a 

tutorilor a Familiilor 

Nepline şi cetăţenilor” 

sînguri «Speranţa»   

Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a 

Acordului de colaborare între consiliul mun. 
Bălţi şi AO Uniunea de Susţinere Socială a 

tutorilor a Familiilor Nepline şi cetăţenilor nr.6/7 
din 25.11.2004 şi permiterea ÎM “GLC BĂLŢI” 
de a prealungi termenul de valabilitate  de 

locaţiune a încăperilor din str. Mihai Viteazul,69 
nr.7/21 din 20.07.2017 

 

Direcţia generală  
asistenţă socială 

şi protecţia 
famiiliei, 

IM „GLC Bălţi” 

 
 

 

 

Pînă la 

02.05. 2020 

 

 

 
3. 

 

AO „Tineri pentru 

dreptul la viaţă” 

Cu privire la prelungirea termenului de 

valabilitate a contractului  de locaţiune cu AO 

„Tineri pentru dreptul la viaţă” a încăperilor din 

str. Victoriei,7A, cu scutire de plată pentru 

locaţiune 
nr.16/14 din 27.12.2018 

Direcţia generală  

asistenţă socială 
şi protecţia 

famiiliei, Direcţia 

Învăţămînt, 
tineret şi sport, 

Secţia  sănătate 

 

Pînă la  

02.11. 2021 

 



 

 
 

4. 

 

 

AO  „Societatea 

Municipală a invalizilor 

din RM” 

Cu privire la modificarea Memorandumului 

bilateral încheat între primăria mun. Bălţi şi AO  
„Societatea Municipală a invalizilor din RM” 

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr.6/6 
din 30.06. 2005 cu modificările şi completările 
ulterioare şi prelungirea contractului de locaţiune 

a încăperilor din str. 31 August,63a, cu scutirea  
de plată pentru locaţiune 

nr. 6/17 din 27.12.2018 

Direcţia generală  

asistenţă socială 
şi protecţia 

famiiliei, 
Secţia  sănătate, 
Direcţia evidenţă 

contabilă 

 

 

Pînă la 

29.10. 2021 

 

 
 

5. 

 

 

AO „Onoarea şi dreptul 

Femeei Contemporane” 

 
Cu privire la examinarea cererii  AO” Onoare şi 

dreptul Femeei Contemporane” 
nr.8/46 din 29.03.2018. 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport, 
Direcţia generală 
asistenţă socială 

şi protecţia 
famiiliei 

 

Pînă la  

29.12. 2020 

 

 

6. 

 

AO „Speranţa terrei” 

Cu privire la aprobarea Acordului  de colaborare 

nr.5/20 din 31.07. 2014 
Secţia  sănătate, 

Centrul medicilor 
de familie mun. 

Bălţi 

 

Pînă la 

31.12. 2029 

 

 

7. 

AO „Camera de 

Comerţ şi Industrie a 

RM” 

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului  de 

colaborare între Camera de Comerţ şi Industrie a 
RM şi Consiliul mun. Bălţi 

nr.15/6 din 12.11. 2015   

Direcţia Generală 

Financiar-   
Economică 

 

Pînă la 

31.12. 2020 

 

 
 

 
8. 

 

 

AO „Asociaţia Femeilor 

de Afaceri din mun. 

Bălţi” 

 
Cu privire la aprobarea Acordului de  colaborare 
între Consiliul mun. Bălţi şi AO „Asociaţia 

Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi” 
nr 9/13 din 28. 09. 2017 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi spor, 

Direcţia generală 
asistenţă socială 

şi protecţia 
famiiliei 

 

 

Pînă la 

31.12. 2020 

 

 

 
9. 

 

AO „Asociaţia Femeilor 

de Afaceri din mun. 

Bălţi” 

Cu privire la aprobarea Acordului de  colaborare 

între Consiliul mun. Bălţi şi AO „Asociaţia 
Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi”   şi 
transmiterea în locaţiune a clădirii şcolii primare  

„A.I. Cuza” din str.  Kievului,75, cu scutirea  de 
plată pentru locaţiune 

nr. 13/57 din 02.10. 2018 

Direcţia generală 

asistenţă socială 
şi protecţia 
famiiliei, 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport 

Pînă la 

02.10. 2022 
 



 

 
10. 

 

AO “Fondul de Fotbal  

pentru Copii şi Juniori” 

Cu privire la aprobarea  proiectului Acordului de  
colaborare între Consiliul mun. Bălţi şi AO 
“Fondul de Fotbal  pentru Copii şi Juneori” 

nr. 2/53 din 23. 02. 2017 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport, 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport 

 

Pînă la 31. 

12. 2025 

 

 
 

 
11. 

 

 

AO „People în Need 

Moldova” 

 
Cu privire la aprobarea Memorandumului  de 
colaborare între Consiliului municipiului Bălţi şi 

AO„People ţn Need Moldova” 
nr.9/5 din 28. 09. 2017 

 
Direcţia generală 
asistenţă socială 

şi protecţia 
famiiliei, 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport 

 

 

Pînă la 

31.12. 2020 

 

 
12. 

 

AO “Centrul Naţional 

de Prevenire a Abuzului 

faţă de Copii” 

Cu privire la aprobarea acordului de colaborare 
în domeniul protecţiei copilului victime cu AO 
“Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă 

de Copii” (CNAPC) nr.3/23 din 08.02. 2018 

Direcţia generală 
asistenţă socială 

şi protecţia 

famiiliei 

 

Pînă la 

31.12. 2020 

 

 
 

13. 

 

Asociaţia Obştească  

Internaţională de 

Binefacere “Timpul 

speranţei” 

 
Cu privire la aprobarea acordului de colaborare, 

înceiat între Primăria mun. Bălţi şi Asociaţia 
Obştească  Internaţională de Binefacere “Timpul 
speranţei”şi  transmiterea în locaţiune a 

încăperilor în incinta Gimnaziului nr.14 din str. 
Conev,9 cu scutire de plată pentru locaţiune 

nr. 11/12 din26.07.2018 

 
Direcţia generală  

asistenţă socială 
şi protecţia 
famiiliei, 

Direcţia 
Învăţămînt, 

tineret şi sport 

 

Pînă la 

02.05. 2020 

 

 
 

14. 

 

AO “Respiraţia a Două 

pentru oamenii  în  

etate şi înactiv din mun. 

Bălţi” 

Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat 
cu privire la crearea  şi implementarea  serviciul 
social comunitar  pentru copii din grupuri 

vulnerabile între Consiliul mun. Bălţi şi 
Asociaţia Obştească “Respiraţia a Două pentru 

oamenii  în etate şi înactiv din mun. Bălţi” 
nr. 13/53 din 02.10.2018 

 
Direcţia generală 
asistenţă socială 

şi protecţia 
famiiliei 

 

 

Pînă la 

02.10. 2022 

 

 


