
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul 

municipal pentru anul 2018 

 

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 şi procesele-verbale ale comisiei de examinare a 

solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă nr.1 din 15.01.2018 şi 

nr.2 din 31.01.2018 şi luînd în consideraţie necesitatea cheltuielilor suplimentare, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se distribuie din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2018, suma 

de 193,25 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 ____ 

extraordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An7 Anexa 

 
la decizia Consiliului mun. Bălţi 

 
 nr. _____ din ____________2018 

Precizările introduse în bugetul municipal pe anul 2018 din contul Fondului de Rezervă 

Grupa 

principală 
Denumirea Cod Eco 

  Suma               

(mii. lei) 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală -193,25 

  Programul 0802"Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie" 2819 -193,25 

Cheltuieli 193,25 

p.3.1.d. Acordarea ajutorului financiar unic 121,25 

10 Protecţie socială   121,25 

  Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei     121,25 

  Programul 9012 "Protecţie socială în cazuri excepţionale"   121,25 

  ajutor material pentru tratament dlui Valerian Belinschi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Oleg Boldescu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Emilia Ciobanu   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Emilia Palade   2,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Emilia Cebanu   0,60 

  ajutor material pentru tratament dnei Clavdia Voineac   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina Babaleu   0,60 

  ajutor material pentru tratament dnei Ana Şcolnic   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Emilia Ivancenco   0,60 

  ajutor material pentru tratament dlui Artiom Habailov   4,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Elena Vozniuc   5,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Svetlana Acopean   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana Postolachi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Eugenia Moraru   0,80 

  ajutor material pentru tratament dlui Serghei Sokolovski   3,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria Stadniciuc   0,60 

  ajutor material pentru tratament dnei Olga Movilă   3,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Tamara Osoianu   0,85 

  ajutor material pentru tratament dnei Tamara Popova   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina Taniceva   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Natalia Postolachi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Nicolai Zvenigorodschi   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Liuba Popovschi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria Ostapciuc   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Iulia Baibarac   0,60 

  ajutor material pentru tratament dlui Nicolae Bejenari   2,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Galina Coţman   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana Rîbac   0,60 

  ajutor material pentru tratament dnei Ecaterina Pîslariuc   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Vera Bosîi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Alexandr Grinciuc   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Vasili Şevciuc   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Vladimir Dobrovenco   3,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Constantin Nazarco   0,80 

  ajutor material pentru tratament dlui Denis Doboş   5,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Anatolie Soloviov   0,60 

  ajutor material pentru tratament dnei Emilia Ţurcanu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Diomid Ţurcanu   1,00 



  ajutor material pentru tratament dnei Tatiana Rojcovaia   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Galina Belocovscaia   3,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Ivan Savinov   5,00 

  ajutor material pentru înmormîntarea soţului dnei Liudmila Turîşeva   1,50 

  ajutor material pentru înmormîntarea soţului dnei Nina Golban   1,50 

  ajutor material pentru înmormîntarea soţului dnei Raisa Jarova   1,50 

  ajutor material pentru tratament dnei Elena Petrovscaia   0,85 

  ajutor material pentru tratament dnei Agafia Zmeu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Antonina Dobreac   0,80 

  ajutor material pentru tratament dlui Vasili Şcerbani   3,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Daniel Ţurcanu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Aurel Bulbici   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria Gherega   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Stanislav Grigoraş   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Nina Catrinescu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Irina Griucanova   2,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Liubov Maruşceac   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Claudia Ataman   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina Ovcearuc   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Oleg Piontcovschi   2,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria Boiciuc   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Maria Guler   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Evghenia Rogac   0,80 

  ajutor material pentru tratament dlui Boris Smirnov   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Tudor Rotaru   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Lilia Moroşan   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Victor Dimitriev   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Mariana Mihalevschi   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Natalia Serjantu   0,85 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina Bunea   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Tamara Mihailovscaia   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Lidia Rusu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Silvia Cremneac   0,85 

  ajutor material pentru tratament dlui Vladimir Furtuna   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Anna Oală   1,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Serghei Şveţ   0,85 

  ajutor material pentru tratament dnei Lidia Gîţu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Valentina Velenciuc   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Margareta Savciuc   3,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Nina Bodnari   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Larisa Munteanu   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Svetlana Brînză   1,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Elena Carelina   0,80 

  ajutor material pentru tratament dnei Elena Botnari   4,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Oleksandr Maximeniuc   5,00 

  ajutor material pentru tratament dnei Lilia Moca   2,00 

  ajutor material pentru tratament dlui Viorel Bologan   1,00 

  ajutor material pentru înmormîntarea soţului dnei Natalia Emciuc   1,50 

  ajutor material pentru tratament dlui Ion Baltaga   0,80 

p.3.f.1. Finanţarea unor acţiuni în domeniul învăţămîntului 72,00 

09 Învăţămînt   72,00 

  Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport   72,00 

  Programul 8814 "Educaţia extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi"   72,00 

  
Plata burselor conform listelor nominale a deţinătorilor de burse 

municipale pentru anul 2018 (20 pers. x 300 lei x 12 luni) 
  

72,00 



 

























 


