
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2019 
Proiect 

 

Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei  

Consiliului Municipal  Bălţi nr.16/2 din  27.12.2018 

„Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi 

pe anul 2019”. 

     În temeiul art.14 alin.2) lit.n) din Legea RM  privind administraţia publică locală nr.436-XVI 

din 28.12.2006, art.61 din Legea RM nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar - fiscale şi conform art.28 din Legea RM privind finanţele publice locale nr.397-XV din 

16.10.2003, Hotărîrea Guvernului nr.560 din 19.11.2019 privind repartizarea unor alocații 

aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 şi luînd în consideraţie 

modificările şi completările ulterioare,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1.  Se modifică şi se completează Decizia Consiliului municipal nr.16/2 din 27.12.2018 cu 

privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2019, cu ulterioarele modificări şi 

completări: 

1.1.  Punctul 1 se expune în redacţie nouă: ,,Se aprobă: bugetul municipal pentru  anul 2019 la 

venituri în sumă de 597 065,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 640 887,6 mii lei; soldul 

bugetar în sumă de - 43 821,9 mii lei, sursele de finanţare în sumă de 43 821,9 mii lei din 

contul vînzării apartamentelor către cetăţeni şi soldurilor de mijloace băneşti constitite în 

urma executării bugetului pentru anul precedent”. 

1.2.  Anexa nr.1 Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal Bălţi pentru 

anul 2019, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.1 la prezenta Decizie. 

1.3.  Anexa nr.2 Componenţa veniturilor bugetului municipal Bălţi pentru anul 2019, se expune 

în redacţie nouă, conform anexei nr.2 la prezenta Decizie. 

1.4.  Anexa nr.3 Resursele şi cheltuielile bugetului mun.Bălţi conform clasificaţiei funcţionale şi 

pe programe pentru anul 2019, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.3 la prezenta 

Decizie. 

1.5.  Anexa nr.6 Venituri  colectate  ale  instituţiilor,  finanţate  de  la  bugetul  municipal  Bălţi  

pentru  anul  2019, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.4 la prezenta Decizie. 

1.6.  Anexa nr.12 Sinteza proiectelor de investiţii capitale ale bugetului mun.Bălţi pentru anul 

2019, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.5 la prezenta Decizie. 

2.  Secretarul Consiliului municipal Bălţi să asigure publicarea prezentei Decizii pe site-ul 

oficial al Primăriei mun.Bălţi. 

3.  Controlul asupra executării  prezentei Decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  

 

 

Preşedintele şedinţei a  

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.     din    2019 

 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/2 din 27 decembrie 2019 

 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului municipal Bălți pentru anul 2019 

   

Denumirea Cod Eco 
Suma,                          

mii lei 

      

I. VENITURI, total 1 597 065,7 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
  

419 137,3 

II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, 

total 
2+3 640 887,6 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -43 821,9 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 43 821,9 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în 

interiorul ţării  
415 1 520,0 

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910 42 301,9 

Sold de mijloace bănești la sfîrşitul perioadei 930 0,0 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.     din    2019 

 

Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/2 din 27 decembrie 2019 

 

Componența veniturilor bugetului municipal Bălți pentru anul 2019 
   

Denumirea Cod Eco  Suma, mii lei 

TOTAL  VENITURILE  BUGETULUI  MUNICIPAL 597 065,7 

IMPOZITE PE VENIT 111000 97 916,7 

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 92 400,0 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 3 921,0 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activitați 

indepedente în domeniul comerțului 111124 510,0 

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului 

rutier de persoane în regim de taxi 111125 885,7 

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie 

şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130 200,0 

IMPOZITE PE PROPRIETATE  113000 14 634,0 

Impozitul funciar 113100 470,0 

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia 

gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) 113110 11,0 

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea 

agricolă 
113130 429,0 

Impozitul funciar încasat de la persoane fizice 113140 30,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare 113200 14 148,7 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 766,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 6,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele 

juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din 

valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare 
113230 8 130,0 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele 

fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor 

imobiliare 

113240 5 246,7 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 113300 15,3 

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II 113312 15,3 

IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 114000 39 188,7 

Taxe pentru servicii specifice 114410 32 311,4 

Taxa de piaţă 114411 5 895,7 



Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 3 800,0 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 114413 3 460,0 

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 114414 5,0 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2 921,0 

Taxa pentru parcare 114416 379,7 

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 15 850,0 

Alte taxe pentru servicii specifice 114420 247,7 

Taxa pentru cazare 114421 245,0 

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale 114423 2,7 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea 

unor genuri de activitate 114520 6 504,6 

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător 114522 6 504,6 

Taxele pentru resursele naturale 114610 125,0 

Taxa pentru apă 114611 125,0 

GRANTURI PRIMITE DE LA GUVERNELE ALTOR 

STATE 
131000 1 100,0 

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru 

proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul local de 

nivelul II 

131222 1 100,0 

VENITURI DIN PROPRIETATE 141000 3 764,8 

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat 

(municipale) 
141230 1 320,3 

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) 

în bugetul local de nivelul II 141232 1 320,3 

Renta 141500 2 444,5 

Venituri de la arenda terenurilor cu destinatie agricola 
141520 4,5 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în bugetul local 

de nivelul II 141521 4,5 

Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinatie decit cea 

agricola 
141530 2 440,0 

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în 

bugetul local de nivelul II 141532 2 440,0 

VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI 

SERVICIILOR 
142000 16 999,1 

Taxe şi plăţi administrative 142200 795,0 

Taxe administrative 142210 45,0 

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire 

sau desfiinţare în bugetul local de nivelul II  142214 45,0 

Plăţi administrative 142240 750,0 



Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în 

casele de schimb valutar 142245 750,0 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile 

bugetare 
142300 16 204,1 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  
142310 14 351,2 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 1 852,9 

AMENZI ŞI SANCŢIUNI  143000 85,0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 143100 85,0 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de 

nivelul II  143120 85,0 

DONAŢII VOLUNTARE 144000 1 369,5 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 144114 845,2 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituţiile bugetare 144124 118,7 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 144214 298,0 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe 

pentru instituţiile bugetar 144224 107,6 

ALTE VENITURI ŞI VENITURI NEIDENTIFICATE 
145000 2 870,6 

Alte venituri 145100 2 870,6 

Alte venituri încasate în bugetele locale 145140 2 870,6 

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II 
145141 2 870,6 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale  191000 419 137,3 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de 

nivelul II 191100 416 694,8 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul II 191110 392 628,8 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învățământul 

preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 

(extrașcolar). 

191111 340 232,8 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi 

asistenţa socială. 
191112 12 506,4 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive. 191113 23 944,1 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul 

de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura 

drumurilor. 

191116 15 945,5 



Transferuri curente primite cu destinatie generala între bugetul 

de stat si bugetele locale de nivelul II 191130 24 066,0 

Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre 

bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II. 191139 24 066,0 

Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si 

institutiile bugetelor locale de nivelul II 191300 2 442,5 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala intre 

instituţiile bugetului de stat si instituţiile bugetelor locale de 

nivelul II 
191310 2 442,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.     din    2019 

 

Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/2 din 27 decembrie 2019 

 

 

Resursele și cheltuielile bugetului mun. Bălți conform clasificației funcționale  

și pe programe pentru anul 2019 

 

Gr. 

principală 
Denumirea Cod 

Suma,                         

mii lei 

  
CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, 

total 
2+3 640 887,6 

  CHELTUIELI RECURENTE, total (2+3)-3192 622 556,3 

  CHELTUIELI DE PERSONAL, total 21 331 868,8 

  INVESTIȚII CAPITALE, total 3192 18 331,3 

01  Servicii de Stat cu destinaţie generală 

   Resurse, total   25 171,0 

  Resurse generale 1 23 330,2 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1 840,8 

  Cheltuieli, total   25 171,0 

  Programul 03 "Executivul şi serviciile de suport" 03 19 489,2 

  Programul  05 "Managementul finanţelor publice" 05 3 913,8 

  Programul  08 "Domenii generale de stat"  08 1 768,0 

02 Apărarea Naţională 

   Resurse, total   834,7 

  Resurse generale 1 834,7 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

  Cheltuieli, total   834,7 

  Programul 31 ”Apărarea Naţională” 31 834,7 

04 Servicii în domeniul economiei 

   Resurse, total   47 956,0 

  Resurse generale 1 47 956,0 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

  Cheltuieli, total   47 956,0 

  
Programul 50 "Servicii generale economice şi 

comerciale"   -3 881,0 

  Programul 64 "Dezvoltarea transporturilor" 64 51 837,0 

05 Protecţia mediului 

   Resurse, total   16 117,5 

  Resurse generale 1 16 117,5 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 



  Cheltuieli, total   16 117,5 

  Programul 70 "Protecţia mediului" 70 16 117,5 

06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 

   Resurse, total   75 546,2 

  Resurse generale 1 75 496,2 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 50,0 

  Cheltuieli, total   75 546,2 

  Programul 75 "Dezvoltarea gospodăriei de 

locuinţe şi serviciilor comunale" 
75 75 546,2 

07 Ocrotirea sănătăţii     

   Resurse, total   448,3 

  Resurse generale 1 448,3 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 0,0 

  Cheltuieli, total   448,3 

  
Programul 80"Sănătatea publică şi serviciile 

medicale" 80 448,3 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

   Resurse, total   63 603,3 

  Resurse generale 1 59 479,9 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 4 123,4 

  Cheltuieli, total   63 603,3 

  Programul 85 "Cultura, cultele şi odihna" 85 29 927,0 

  Programul 86 "Tineret şi sport" 86 33 676,3 

09 Învățămînt 

   Resurse, total   372 457,1 

  Resurse generale 1 360 980,7 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 11 476,4 

  Cheltuieli, total   372 457,1 

  Programul 88 "Învăţămînt". 88 372 457,1 

10 Protecţie socială 

   Resurse, total   38 753,5 

  Resurse generale 1 37 920,5 

  Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 833,0 

  Cheltuieli, total   38 753,5 

  
Programul  90 "Protecţia socială" 90 38 753,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.     din    2019 

 

Anexa nr.6  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/2 din 27 decembrie 2019 

 

Venituri  colectate  ale  instituţiilor,  finanţate  de  la  bugetul  municipal  Bălţi  

 pentru  anul  2019 

 

Cod (F4) 
Cod        

(Eco6) 
Denumirea  

Suma     

(mii lei) 

TOTAL  VENITURI  COLECTATE 18 323,6 

01   Servicii de stat cu destinaţie generală 1 840,8 

0111   Autorităţi legislative şi executive 1 840,8 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 986,2 

  

   inclusiv:                                                                 Veniturile 

arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi valorificarea 

documentelor, microfilmarea şi executarea copiilor 

documentelor, elaborarea materialelor instructive şi metodice 

privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi organizarea activitaţii 

arhivelor departamentale. 

20,0 

Veniturile de la prestarea serviciilor în domeniul arhitecturii şi 

urbanismului, gospodăriei municipale.  
56,1 

Alte venituri de la serviciile cu plată. 910,1 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      554,6 

  
inclusiv:                                                                                 

Veniturile de la locaţiunea bunurilor patrimoniului  public    
554,6 

  144114 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 

300,0 

  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 

300,0 

06   Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 50,0 

  144114 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 50,0 

  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 
50,0 

08   Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

4 131,4 

0812   Servicii  de sport  şi cultură fizică 
2 577,4 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 090,0 



  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                            

(probe pe apă) 
2 050,0 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  (ŞSS de Fotbal) 40,0 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      25,2 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(şcoal sportivă nr.1) 

25,2 

  144114 Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 
462,2 

  
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare (ŞSS Fotbal) 
462,2 

0820   Servicii în domeniul culturii 
1 554,0 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1 118,0 

  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (cercuri cu plată) 1 057,8 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (program artistic) 45,5 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                         (bilete) 14,7 

  144124 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituţiile bugetare 
28,3 

  
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituţiile bugetare (BMB) 
28,3 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      407,7 

  

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(Biblioteci) 

137,6 

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică         

(Muzee şi expoziţii) 

103,6 

Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică         

(Palate şi case de cultură, cluburi şi alte instituţii similare) 

166,5 

09   Învăţămînt 
11 468,4 

0911   Educaţie timpurie 
8 397,2 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 7 931,5 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ) 
7 931,5 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      60,1 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică (în 

instituţiile preşcolare) 
60,1 

  1442 Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 405,6 

  144214 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 
244,9 

  144224 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe 

pentru instituţiile bugetare 
160,7 

0912   Învăţămînt primar 15,3 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      15,3 



  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică (în 

școli primare) 
15,3 

0921   Învăţămînt gimnazial 
443,7 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      443,7 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică (în 

instituțiile gimnaziale) 
443,7 

0922   Învăţămînt liceal 
697,4 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 263,1 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(în instituțiile liceale ) 
263,1 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      343,9 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică 

(licee) 
343,9 

  144124 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituţiile bugetare 
90,4 

  
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe 

pentru instituţiile bugetare (L.T.M.Eminescu) 
90,4 

0950   Învăţămînt nedefinit după nivel 
1 914,8 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1 912,4 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(plata părintească în instituţiile extraşcolare ) 
1 912,4 

  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  public      2,4 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate publică (în 

instituţiile extraşcolare ) 
2,4 

10   Protecţie socială 
833,0 

1070   Protecţie împotriva excluziunii sociale 833,0 

  142245 
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
750,0 

  
Veniturile de la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
750,0 

  144114 Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 
83,0 

  
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne 

pentru instituţiile bugetare 
83,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.     din    2019 

 

Anexa nr.12  

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 16/2 din 27 decembrie 2019 

 

Sinteza proiectelor de investiții capitale ale bugetului mun. Bălți pentru anul 2019 

 

Denumirea 

Cod Suma, mii lei 

Org2 F1F3 P1P2 P3 Total 

inclusiv: din 

contul TDS 

de la bugete 

de alt nivel 

gr.06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 

10745  Instalarea cimitirului nou în 

cartierul Molodova. 
10549 0620 7502 00319 2 261,1   

10746  Conctrucţia sistemului de canalizare 

manăger-facoloidă pe str.Puşkin, 

str.Moscovei nr.31, str. Mircea cel Bătrîn. 

10549 0630 7503 00319 4 158,6   

10747  Construcţia unui azil pentru animale 

fără adăpost. 
10549 0620 7502 00319 1 698,0   

12094 Construcția terenurilor de sport 

universale 
10549 0620 7502 00319 4 314,7   

12203 Construcția monumentului eroilor 

căzuți în urma actiunilor de luptă pentru 

apărarea integrității și independenței 

Republicii Moldova 

10549 0620 7502 00319 250,0   

12202 Construcția rețelei de canalizare 

menăger-facoloidă în cartierul locativ 

marginit cu străzile Hajdeu, stradela 

Dorojnîi, M. Costin, I. Franco 

10549 0630 7503 00319 230,1   

12204 Construcția rețelei de canalizare 

menăger-facoloidă în cartierul locativ 

marginit cu străzile Vlahuța, Radișcev, 

Muzicescu, Aivazovscii, M. Cebotaru 

10549 0630 7503 00319 397,5   

12323 Extinderea rețelelor de iluminarre 

stradală 
10549 0640 7505 00319 915,0   

12322 "Sistemul de canalizare menejer-

fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, 

mărginit cu străzile Aerodromului, Sorocii, 

Caraciobanu, mun. Bălți", I этап 

10549 0630 7503 00319 2 433,7   

12479 "Rețele de apeduct cartierului locativ 

mărjinit cu străzile Aerodromului, Sorocii, 

Dumitru Caraciobanu mun. Bălți". 

10549 0630 7503 00319 80,0   

gr.08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

12422 Resistematizarea imobilului 

construcția anexei str. Hotin,37 mun. Bălți 
14170 0812 8602 00238 1 592,6   

TOTAL 18 331,3   



 


