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DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

Cu privire la completarea deciziei Consiliului mun. Bălți 

nr. 14/3 din 27.11.2018 ”Cu privire la acordarea alocației unice 

unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți”  

 

În conformitate cu art. 7, art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. p1), lit.y) din  Legea RM  privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM nr. 60 din 30.03.2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Legea RM asistenței sociale nr. 547-XV 

din 25.12.2003, Hotărîrea Guvernului RM  nr. 723 din 08.09.2017 ”Cu privire la aprobarea 

Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022”, 

decizia Consiliului mun. Bălți nr. 1/67 din 27.02.2014 ”Cu privire la aprobarea programului 

municipal de încluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018”, decizia 

Consiliului mun. Bălți nr. 14/3 din 27.11.2018 ”Cu privire la acordarea alocației unice unor 

categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți”, luînd în considerație că numărul persoanelor 

care au primit alocația în decembrie 2018 a constituit 1285 persoane (aprobate 1877 pers.) și în 

legătură cu multiplele plîngeri care au parvenit de la categoria dată de persoane legate de faptul 

că nu au putut primi alocație dată din motivul termenului scurt de achitare stabilit pentru 

efectuarea plății prin intermediul  prestatorului de servicii de plată ÎS ”Poșta Moldovei”, dar 

totodată și avînd în vedere nota informativă a Direcției asistență socială și protecția familiei cu 

prezentarea listelor actualizate în număr de 530 persoane cu păstrarea categoriilor de persoane 

aprobate prin decizia Consiliului municipal Bălți № 14/3 din 27.11.2018, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se completează decizia Consiliului mun. Bălți nr. 14/3 din 27.11.2018 ”Cu privire la 

acordarea alocației unice unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți” după 

cum urmează: 

1.1. se completează decizia cu punctul 11cu următorul cuprins: 

 ”11. Se acordă alocație unică unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți în 

număr total de 530 persoane, în cuantum de 300 (trei sute) lei pentru fiecare, conform 

anexei nr.6”. 

1.2.se completează decizia cu punctul 21 cu următorul cuprins: 

”21. Primarul municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin să asigure acordarea alocației unice 

a unor categorii de persoane cu dizabilități din mun. Bălți, conform anexei 6, prin 

intermediul Direcției asistență socială și protecția familiei în limita mijloacelor financiare 

precizate în bugetul municipal pentru anul 2019”. 

1.3.se completează decizia cu Anexa nr. 6 cu următorul cuprins:«Lista persoanelor din 

categoria persoanelor cu dizabilități din mun. Bălți în număr total de 530 persoane pentru 

acordarea alocației unice, alocație care nu a fost primită anterior conform deciziei nr. 

14/3 din 27.11.2018». 

 

 

 

  



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

specialitate pentru activități economico-finaciare și pentru educație, protecţie socială și 

sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a I 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 


