
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul 

municipal pentru anul 2020 

 

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.2 din 17.02.2020, Nota de 

serviciu a Direcţiei Cultură nr.03-02/13 din 28.01.2020 privind organizarea evenimentului „Gala 

Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova”, adresarea Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport nr.02-

10/21 din 15.01.2020 cu privire la acordarea bursei municipale pentru anul 2020, Adresarea 

Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport nr.02-10/127 din 04.02.2020 privind premierea celor mai 

buni sportivi şi antrenori ai anului 2019 şi luînd în consideraţie necesitatea cheltuielilor 

suplimentare,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se distribuie din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2020, suma de    

549,6 mii lei, conform anexei. 

 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a II 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anexa 

 la decizia Consiliului Municipiului Bălţi 

  nr. _____ din ____________2020 

Precizările introduse în bugetul municipal pe anul 2020 din contul Fondului de Rezervă 

Grupa 

principală 
Denumirea 

Cod 

Eco 

  Suma               

(mii. lei) 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală -549,6 

  
Programul 0802"Gestionarea fondurilor de rezervă şi 

de intervenţie" 
2819 -549,6 

Cheltuieli 549,6 

p.3.1.d. Acordarea ajutorului financiar unic 52,6 

10 Protecţie socială   52,6 

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei   52,6 

Programul 9012 "Protecţie socială în cazuri excepţionale" 52,6 

d.3.Pentru tratament 52,6 

  ajutor material pentru tratament dnei Olga SEMENŢUL   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Eugenia BÎRNAZ   1,0 

  
ajutor material pentru tratamentul fiicei dlui Valeriu 

ARSENI 
  1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Lilia DABIJA   0,5 

  
ajutor material pentru tratament dnei Varvara POTÎNGA-

CALAMANCIUC  
  1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Claudia ESINA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Lucia BALTAGA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina STELEA   0,5 

  
ajutor material pentru tratament dnei Svetlana 

PRISEAJNIUC 
  1,0 

  
ajutor material pentru tratament dnei Nadejda 

BODNARIUC 
  0,5 

  ajutor material pentru tratament dnei Nina CAZACLIU   0,5 

  
ajutor material pentru tratamentul fiului dnei Aliona 

JOSANU 
  5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Ana SCRIPCARI   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Iulia RUDENCO   1,0 

  
ajutor material pentru tratamentul mamei dlui Iurie 

SEMENIUC 
  1,0 

  
ajutor material pentru tratament dlui Alexandr 

BREZGUNOV 
  1,0 



  
ajutor material pentru tratament dnei Svetlana 

STUPNICOVA 
  0,6 

  
ajutor material pentru tratamentul fiului dnei Raisa 

GULEAC 
  1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Larisa CIBOTARU   2,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Nicolae COSTIUC   0,5 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana CEŞUINA   5,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Stanislav HARABARI   3,0 

  

ajutor material pentru tratamentul fiului dnei Olga 

BONDARI   5,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Ana BEŞLIU   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana CROTOVA   0,5 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana DERVAS   3,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria ROTARI   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Mihail ŞVEŢ   1,0 

  

ajutor material pentru tratament dnei Anastasia 

BELOUSOVA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Nona TARASIUC   1,0 

  

ajutor material pentru tratamentul surorii dnei Tatiana 

COVALIOVA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Serghei CUCHIN   1,0 

  

ajutor material pentru tratamentul soţului dnei Domna 

TCACIUC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Elena BADEL   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Mihail ALBU   1,0 

p.3.1.e) Finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd 

drept scop dezvoltarea comunităţii 
325,0 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă   325,0 

Direcţia Cultură 325,0 

Programul 8502 "Dezvoltarea culturii" 325,0 

e.1. Promovarea concursurilor, festivalurilor, acţiunilor de caritate, 

turneurilor, olimpiadelor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni, cît şi participarea 

la ele 

325,0 

  Promovarea evenimentului Gala Premiilor Uniunii Teatrale 

din Moldova - 2019   

325,0 

p.3.1.f. Finanţarea unor acţiuni în domeniul învăţămîntului 72,0 

09 Învăţămînt   72,0 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport 72,0 

Programul 8814 "Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi" 
72,0 



f.1. Stimularea materială/susţinerea financiară a studenţilor din instituţiile 

superioare de învăţămînt, elevilor din liceele teoretice, colegiile şi şcolile 

profesionale pentru performanţele atinse la învăţătură, în ştiinţă, sport, cultură 

şi participare activă în viaţa publică a municipiului şi ţării, conform 

Regulamentului corespunzător aprobat de Consiliul municipal 

72,0 

  

Plata burselor conform listelor nominale a deţinătorilor de 

burse municipale pentru anul 2020 (20 pers. x 300 lei x 12 

luni) 

  72,0 

p.3.1.i.Stimularea 100,0 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă   100,0 

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport 100,0 

Programul 8602 "Sport" 100,0 

i.3. Stimularea celor mai buni antrenori și sportivi ai anului 100,0 

  

TACHII Denis, Maestru Internațional al Sportului, locul III 

–  Jocuri Europene la sambo, 21-30.06.2019, or. Minsk 

(Belarus);  locul V – Campionatul Internaţional la sambo 

între seniori, 07-11.11.2019, or. Seul (Coreea de Sud); locul 

II –  Cupa Internațională la sambo, 22-23.03.2019, or. 

Moskova (Federaţia Rusă) 

  5,0 

  

BUDEANU Natalia, Maestru Internațional al Sportului,  

locul V – Jocuri Europene la sambo, 21-30.06.2019, or. 

Minsk (Belarus); locul V – Campionatul Internaţional la 

sambo între seniori, 07-11.11.2019, or. Seul (Coreea de 

Sud); locul I – Campionatul RM la judo între seniori, 06-

08.12.2019, or. Chişinău 

  5,0 

  

SPÎNU Vitalii, Maestru al Sportului, locul I – Campionatul 

Mondial (la cumite individual OPEN) între seniori, 

or.Carlovy Vary (Cehia); locul II – Campionatul Europei 

(la cumite individual) între seniori, or.Bar (Muntenegru); 

  5,0 

  

BASISTO Anastasia, Maestru al Sportului, locul I - 

Campionatul țărilor balcanice (braţ 200 m, 100 m, 50 m) 

11-12.05.2019 or.Kavala (Grecia); locul II - Campionatul 

deschis al Ucrainei (braţ 200 m), 23-26.04.2019 or.Harkov 

(Ucraina); locul I - Campionatul de iarna la înot al RM 

,,Delfinul vesel" (braţ 200 m, braţ 100 m, braţ 50 m între 

fete), 07-09.02.2019, or.Tiraspol; 

  5,0 

  

LATÎȘEV Mihail, Candidat în Maestru al Sportului,  locul 

III – Campionatul European la sambo între juniori până (U-

18), 11-15.04.2019, or.Limassol (Cipru); locul V – 

Campionatul Europei la sambo între cadeți (U-16), 06-

09.12.2019, or. Riga (Letonia); locul I – Turneu 

Internațional la judo, în memoria lui V.Luca, 29-

30.11.2019, mun. Chișinău (au participat 11 ţări) 

  5,0 

  

DONOS Mariana, Maestru Internațional al Sportului, locul 

II – Campionatul Europei la sambo între seniori, 17-

19.05.2019, or.Gijon (Spania); locul I – Campionatul RM 

la sambo între seniori, 29-30.03.2019, or. Chişinău; 

participantă la Jocurile Europene 2019 la sambo, 21-

23.06.2019, or. Minsk (Belarus) 

  5,0 



  

GALAGOŢ Dumitru, Maestru Internaţional al Sportului,  

locul I   – Turneu Internațional la box, 19-21.04.2019, 

Serbia; locul I – Turneu Internațional la box, 15-

17.05.2019, or.Kaunas (Lituania); locul I – Campionatul 

RM la box între seniori, 18-20.12.2019, mun. Chișinău, 

participant la Jocurile Europene 2019 la box, 21-

23.06.2019, or. Minsk (Belarus) 

  5,0 

  

BRÎNZA Natalina, Maestru al Sportului, locul I – 

Campionatul Internaţional la tenis de masă, august 2019, 

or.Albena (Bulgaria); locul I – Campionatul Ligii Europei 

de Vest la tenis de masă, 20-22.05.2019, mun.Bălţi; locul I 

– Campionatul RM la tenis de masă între seniori, 09-

10.03.2019, mun.Chişinău; 

  5,0 

  

SEMIDETNOV Ivan, Maestru al Sportului, locul III – 

Campionatul țărilor balcanice (braţ 50 m) 11-12.05.2019 

or.Kavala (Grecia); locul I – Campionatul de iarna la înot al 

RM ,,Delfinul vesel" (braţ 100 m, braţ 50 m între bărbaţi), 

07-09.02.2019, or.Tiraspol; locul I – Campionatul de vară 

la înot al RM ,,Delfinul vesel" (braţ 200 m, braţ 100 m, braţ 

între seniori), 27-29.06.2019, mun.Chişinău 

  5,0 

  

RĂILEANU Cristian, Maestru al Sportului,  locul II – 

Cursă de ciclism Internațională UCI, 02-06.10.2019 

(Azerbaidjan); locul II  - Cursă de ciclism Internațională 

UCI, 02-10.11.2019 or.Singkarac (Indonezia); locul I – 

Campionatul RM la ciclism, 29-30.06.2019, şoseaua 

Dubăsarului. 

  5,0 

  

PEATICOVSCHII Iulii -  Antrenor Emerit al RM la judo şi 

sambo, antrenor la sambo al Școlii Sportive Specializate 

”Boris Petuhov” 

  5,0 

  

MELEAȘCHEVICI Valerii -  Maestru al Sportului la 

sambo, antrenor la sambo al Școlii Sportive Specializate 

”Boris Petuhov” 

  5,0 

  
SPÎNU Anastasia – antrenor la karate-shotokan, Centrul de 

dezvoltare a karate-shotokan”Fatality” 
  5,0 

  

LEVCENCO Evgheni - antrenor de înot la Şcoala Sportivă 

Specializată  pentru copii şi juniori rezerve olimpice de 

probe pe apă  

  5,0 

  

MELEAȘCHEVICI Ghennadi -  Antrenor Emerit al RM la 

sambo, antrenor la sambo al Școlii Sportive Specializate 

”Boris Petuhov” 

  5,0 

  

CROŞU Alexandru - Antrenor Emerit al RM la box, 

antrenor la sambo al Școlii Sportive Specializate ”Boris 

Petuhov” 

  5,0 

  
ȘARIC Oleg  – Antrenor Emerit al RM la tenis de masă, 

antrenor la tenis de masă al Școlii Sportive nr.1 
  5,0 

  

BOINJIU Tatiana – antrenor de înot la Şcoala Sportivă 

Specializată  pentru copii şi juniori rezerve olimpice de 

probe pe apă  

  5,0 

  

PANCOV Valerii – antrenor la ciclism al Școlii Sportive 

mun. Bălți al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 

al RM 

  5,0 

  
SCORIC Vasilii – Antrenor Emerit al RM la basketball, 

antrenor al Școlii Sportive nr.1 
  5,0 

 


