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Documentul de planificare strategicd a fost aprobat prin decizia Consilului mun. Bdlti nr. I7l2 din
17.12.2015 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabild a municipiului Balli pe anii 2016-
2019, intru implementarea prevederilor Programelor de Dezvoltare Stategicd de nivel naJional gi
municipal.

in vederea stabilizdrii situaliei social-economice gi asigurarea premiselor necesare pentru relansarea
economicd, in anul2019 a fost definit un set de prioritdli asupra executdrii obiectivelor, precum gi
principalele direcfii de actiune gi prioritdlile de dezvoltare a municipiului.

Reiqind din angajamentele asumate gi prioritdfile stabilite, activitatea s-a focusat pe implementarea
cu maximd consecvenfd a 9 obiective conform planului de acfiuni.

in prezenta informalie sunt expuse obiectivele executate in anul 20Ig, precum si problemele
identifi cate in r ealizar ea acestora.

OBIECTIVUL I: Dezvoltarea qi modernizarea sectorului economic

Conform datelor statistice, la data de 01.01 .2019 numdrul preliminar al populaJiei stabile in mun.
Bdlfi a constituit 151,8 mii persoane sau in cregtere cu254 persoane comparativ cu perioada analogicd a
anului 2018.

Pe teritoriul mun. Bdlli gi-au desfbgoarat activitatea de antreprenoriat 6 806 agenfi economici sau in
diminuare cu 1 101 agenli economici fa{d de anul 201g.

Volumul producliei industriale fabricate de intreprinderile industriale (in prefuri comparabile),
conform datelor preventive, s-a majorat cu l0,l%o gi a constituitT 009,3 mil. lei.

Conform datelor Serviciului Vamal al R.M., volumul total al producfiei exportate de intreprinderile
din mun. B5lfi a constituit 7582,0 mil. lei, ceea ce reprezintd,o creEtere cu2 531,2 mil.lei sau cu 50,lvo
f4a de anul 2018. Numdrul intreprinderilor exportatoare din municipiu s-a majorat delaT2la g2 unit6!i.
iar principalele piele de export au constituit: Romdnia, Cehia, Italia, Rusia gi Elvefia.

Volumul producJiei livrate in anul 2019 pe pia{a externd de cdtre intreprinderile din mun. Bdlfi cu
activitate principald industriald a fost de 2 619,5 mil. lei (in prefuri curente) sau in creqtere cu 12,2%o
(+395,0 mil. lei) fatd de anul 2018.

Investi{iile in active imobilizate au alcdtuit 1037,8 mil. lei, ceea ce rcprezintdo sc6dere cu 5,lyo (in
preluri comparabile) fald de anul precedent.

Potrivit datelor statistice, in anul 2019 intreprinderile de transport din mun. Bilfi au transportat
mdrftni in volum total de 862,3 mii tone (+2,3%o ). Numdrul total de pasageri transportafi a constituit 23
347,3 mii pasageri ('3,2%o), din care, 4764,7 mii depasageri (-1,6%) cu transportul auto, iar lg 5g2,6
mii de pasageri (+5,3%) cu transportul electric.

Cigtigul salarial mediu nominal in mun. Bdlfi preventiv a constituit 7 lgg,
844,5lei mai mult comparativ cu anul 2018 gi cu 49,8 lei mai mic decit salariul
(7 238,7lei).

9 lei, ceea ce este cu
mediu nominal pe jard

Pe parcursul anului 2019 in mun. Bdlfi au fost inregistra{i 796 gomeri, sau in scddere cu 226 qomeri
comparativ cu anul 2018. Numdrul locurilor vacante inregistrate a constituit 3023 locuri, sau in
diminuare cu 896 locuri fatd de anul 2018. Situalia de pe piala de muncd se datoreaz6 in cea mare parte
incetenirii activitaii eonomice, care este rezultatul stagndrii economiei mondiale dar gi migraliei
sezoniere' Populalia este in permanentd cdutare a unui loc de munc6 pentru a supravietui gi mai putin se
preocupd de oblinerea unui loc de muncd legal ori sd se inregisteze la oficiile forfei de muncd.



intru dezvoltarea gi modernizarea sectorului economic din mun. Bdlti, pe parcursul anului 2019 au
fost efectuate urm6toarele acJiuni conform obiectivelor qi priorit[tilor trasate in planul strategic:

Prioritif i/obiective/ acfiuni Nivel de r ealizar el descriere succinti

Sustinerea participdri i
intreprinderilor locale cu
potenfial inalt de dezvoltare qi

cu un rol important in
dezvoltarea municipiului la
expoziti i internaf ionale

Conform datelor Organizaliei pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor
Mici qi Mijlocii, prin intermediul Programului de subventionare a participErii
agentilor economici, la tirguri gi expozilii au beneficiat in anul 2019 de
compensare parfial6 a spatiului expozilional 3 intreprinderi din mun. B6lfi
(SRL "Olanila Com"; iCS SRL "Premiera Dona" gi "N&M Fashion
Rooms"), participante la expoziliile Food ;i Drinks, Food Technologt
Packaging, Depot 2019 gi Fashion Expo.
De asemenea, la expo-tdrgurile de peste hotare ,,Moldova Prczintil' au
participat activ gi urmitoarele intreprinderii din mun. B6lfi: SA "Barza
Albd", SA "Combinatul de pdine din B6lti",IP ICCC "Selec{ia", S.R.L.
"Vefasistem Companie".

Or ganizar ea gi desfbqurarea

tegulat6 a tirgurilor gi

expoziliilor specializate qi

universale

In anul 2019 in municipiu au fost desfbgurate gi organizate 13 expo-tirguri
specializate gi universale.

Promovarea producf iei locale

Pentru promovarea productiei locale, prin intermediul Camerei de Comerf gi

Industrie a RM, filialei Bdlli, in anul 2019 a fost mobilizat6,participarea ics
,,Knauf-Gips" SRL la concursul republican ,,Marca comerciald a anului
2018".
La nominafia ,,Liderul anitluf', categoria ,,Produse qi servicii in domeniul
energeticii gi construc{iilor", iCS lfuauf-Gips a ci;tigat premiul ,,Mercuriul
de Aur". La concursul ,,Premiul pentru realizdri tn domeniul calitdlil', ICS
,,Knauf-Ghipso' SRL - la categoria ,,Produse industriale', qi ,,Floarea
Soarelui" S.A. - la categoria ,,Produse alimentare,l au devenit definitorii
premiului mare,rZeifa CalitI{ii".

Colaborarea in cadrul
Euroregiunilor ,,Prutul de
Sus" gi ,,Siret -Prut-Nistru"
privind cregterea accesului
IMM-urilor pe piefele externe

In scopul colaboririi in cadrul Euroregiunii ,,Prutul de
cregterea accesului iMM-urilor pe pie{ele externe, a
participarea agenfilor economici din municipiul BAlti
internafional6 ,,Produs in Euroregiunea ,,Prutul de Sus",
perioada 3 - 5 octombrie 2019 in oraqul Cerndu{i din Ucraina.

Sus", privind
fost asigurati
la Expozilia
organizatd in

Or ganizar ea g i desfbgurarea
concursului,,Cel mai bun
antreprenor"'

In anul 2019, in baza rezultatelor obfinute in anul zols, a fost asigurate
participarea a 50 agenfi economici din mun. B6l!i la concursul ,,cel mai bun
antreprenor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii". Ca rezultat, au
fost selectati 7 participanti invingdtori la 5 nominaJii.
I. ,,Cel mai bun antreprenor tn sfera de produclie"

l.,,Baiur-Agro" S.R.L.
2.,,Optimist-Etern",, S.R.L.
3.,,Polimobil" S.R.L.

III. ,,Cel mai bun antreprenor in sfera prestdri servicii,,
l.,,Miracol" S.R.L.

m. ,,Cel mai bun antreprenor fn sfera comeryului,,
l. S.C.,,Gelibert-Com" S.R.L.

V. ,,Cel mai bun antreprenor -femeie"
1. S.C. ,,Creativ-Nord " S.R.L.

V. ,,Cel mai bun antreprenor - exportotor,,
l. ,,Stip" S.R.L.



Implementarea proiectului de

promovare a afacerilor gi

antreprenoriatului in
sectoarele turism gi culturi in
cadrul Programului
operafional comun Bazinul
Mdrii Neere 2014-2020

A fost elaborat[ cererea de finantare a mun. Billi pentru proiectul

,,Poduri comerciale - BzuDGES" eu un buget total de 572 889 mii euro,
dintre care, bugetul destinat municipiului B[lti 105,381 mii Euro (9,163 mii
Euro contribufia Primdriei mun. Bdl{i in caz de oblinere a finan!6rii).
Actualmente, cererea de finan{are se afl[ in evaluare. A fost elaborat
proiectul deciziei Consiliului Municipal nr.4/74 din 11.05.2017 ,,Cv privire
la participarea primlriei municipiului BAIU la Programul Operalional Comun

,,Bazinul Mdrii Negre 2014-2020".

Implementarea proiectului de

cregtere a oportunitililor
comerciale transfrontaliere gi

modernizarea sectorului
agricol gi a celor conexe in
cadrul Programului
operational comun Bazinul
Mirii Neere 2014-2020

Aplica{ia de finanfare, se incadreazl in obiectivul specific l: Promovarea
afacerilor gi a antreprenoriatului in Bazinul Mdrii Negre, prioritatea 1.2:

Creqterea oportunitSlilor comerciale transfrontaliere gi modernizarea
sectorului agricol qi a celor conexe, fiind depusd la Secretariatul Tehnic
Comun in luna ianuarie 2019.

Bugetul total al aplicafiei de finanlare este de 572 889 Euro, dintre care
bugetul eligibil al Primdriei mun. Bdlli constituie I 14 545,00 Euro,
contributia APL fiind de 9 163,60.

Continuarea implementlrii
strategiei in domeniul
protecfiei consumatorului
pentru anii2014-2020

In anul 2019 a fost asiguratd continuitatea implementdrii strategiei in
domeniul protectiei consumatorului pentru anii 2014-2020. Din totalul
activitAlilor realizate, in anul 2019 av fost efectuate 24 de controale pentru
combaterea comerfului ilicit stradal.
intru realizarea activitiJii speciale pentru lichidarea comerfului stradal ilicit
gi prevenirea realizdrii mdrfurilor ugor alterabile in locuri neutorizate, pe
parcursul anului 2019 au fost intocmite 18 procese-verbale gi emise 6
prescripfii pentru inl[turare-a incllcdrilor.

Activizarea procesului de

atragere a intreprinderilor
mici gi mijlocii in participare
la Programul de Atragere a

Remiten{ilor in Economie
(PARE l+l)

Pe parcursul anului 2019,in cadrul Programului de Atragere a Remitenfelor
in Economie "PARE l*1", din mun. B6lfi au fost aprobate pentru finanlare
nerambursabild 2 proiecte investiJionale in sum[ a cite 250,0 mii lei fiecare.
De asemenea, in cadrul Programului respectiv au fost instruifi 3 antreprenori
din mun. Bilti.
Prin intermediul Centrului de Consultanfd gi Asistenld in Afaceri au fost
oferite 75 de consultafii in domeniul inilierii gi dezvoltirii afacerilor.

Activizarea procesului de

atragere a intreprinderilor
mici gi mijlocii in participare
la Programul Fondului de
gar antare a creditelor.

In anul 2019, a fost acordatd o garanlie financiari pentru S.R.L.

,,Ecobricheta" din domeniul industriei prelucritoare din mun. Bilfi.

Participarea la concursul
NaJional "Cel mai bun
antreprenor din sectorul
inheprinderilor mici 9i
mijlocii"

In anul 2019 a fost asigurati colectarea informatiei qi completarea
formularelor de participare a agentilor economici la concursul nafional "cel
mai bun antreprenor din sectorul intreprinderilor mici gi mijlocii". Penhu
rezultatele obtinute in anul 2018, ,S.C. ,,Creativ-Nordu S.R.L. i-a fost acordat
premiul cu diplomi de gradul I la nominaf ia,,Cel mai bun antreprenor -
femeie".

Planificarea in bugetul
municipal mijloace (50,0 mii
lei anual) pentru participarea
in editarea materialului
informativ, precum gi pentru
participarea la expozilii gi

iarmaroace

In anul 2019 din bugetul
participarea intreprinderilor
specializate gi expo-tirguri.

municipal s-au

mici qi mijlocii
alocat 50,0 mii lei pentru
in organizarea expozifiilor



Organizarea intreprinderilor
din sectorul intreprinderilor
mici gi mijlocii in depunerea

cererilor la participarea in
programul de colaborare
comercial-economici de
sporire a calificdrii
managerilor "Moldova
Germania", precum gi in
Programul de sporire a

calificdrii manaserilor
"Moldova - Austria"

In perioada 13-29 iunie 2019 s-au desflgurat 3 module ale Programului de
sporire a calificdrii intreprinzdtorilor din Moldova gi dezvoltarea relafiilor de
colaborare cu parteneri de afaceri din Austria, la care au participat 3 agenfi
economici din mun. Bdlti.

Crearea Centrului Regional de

Afaceri si Expozitii,,Business
Event Expo Center" (conform
Agendei strategice urbane
pentru ZonaCentru a

municipiului Belli, aprobatd
de Consiliul municipal in
cadrul realizilrii proiectului
transnafional (STATUS)

Pe parcursul anului 20 19, nota conceptuald/fi ga de proiect,,Construcfia
complexului Economic Internaf ional cu centrul Expozitional in cadrul zEL
,,B6lti" elaboratd in anul 2017 qi inclus[ in Brogura ,,Invest in B6lfi', a fost
promovati la diverse evenimente qi reuniuni na{ionale, regionale Ei
internalionale. Totodatd, Brogura,,Invest in Bdlfi" a fost prezentatd
reprezentanlilor misiunilor diplomatice care au vizitat oficial municipiul
Bilfi in anul precedent.

Crearea centrului inova{ional

Cu scopul implementlrii cu succes a proiectului ,,Crearea in mun. Bilti a
Centrului de Inovare gi Transfer Tehnologic (CITT) in Regiunea de
Dezvoltare Nord (RDN)'i pe parcursul anului 2019, a fost asigurati
participare la o serie de gedinle de lucru cu reprezentan{ii factorii de decizie

;i potenlialii donator.
in luna august 2019 a fost semnat contractul de finanfare a proiectului
,,crearea in mun. Billi a centrului de Inovare gi Transfer Tehnologic (CITT)
in Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN)". Drept consecin!6, la 28 august
2019, a fost lansatd procedura achiziliilor publice privind reabilitarea
blocului nr. 4 gi nr. 5 cu scopul valorificirii resurselor financiare alocate
pentru anul 2019 din Fondul Nafional pentru Dezvoltare Regionald.

Implementarea proiectului de
promovare gi sprijin pentru
cercetare gi inovare din cadrul
Programului operational
Romdnia - Republica
Moldova 2014-2020

In cadrul Programului operational comun Romania - Republica Moldova
2014 - 2020, Primdria mun. Bnlli a participat la elaborarea a II cereri de
finantare in parteneriat cu institufiile din subordinea Consiliului Judetean
Botogani, privind promovarea gi susfinerea cercetdrii gi inovirii.
Totodati, a fost elaboratd cererea de cofinantare pentru proiectul ,,crearea
centrului Educa{ional Inovalional pentru conectarea educatiei cu piafa
muncii".

OBIECTML II: Valorificarea qi sporirea_eficienfii administririi proprieti(ii
municipale

Conform datelor cadastrului funciar al mun. Bdltri, la situalia din 01.01 .2}2},teritoriul mun. Bdlfi
(inclusiv satele Sodovoe qi Elizaveta) a alcdtuit 7 g00,6 ha.

Valoarea proprietdfii municipale la data de 0 I .0 I .2020 a constituit 3 7 6l .5 mil. lei.
La situatia din 01 .01.2020 sunt valabile 146 contracte de locatiune ;i comodat. Venitul din

locatiunea proprietd{ii municipale in anul 2019 aconstituit 2 540,3 mii lei.



In anul 2019 au fost desfbqurate 3 licitalii publice ,,cu strigare" de vinzare a dreptului de a incheia
contractul de localiune a incdperilor libere. Conform negocierilor publice au fost transmise in locafiune
16 obiecte libere (incdperi), cu suprafala totald de 1120,8 m2. Ca rczultat, au fost incasate mijloace
bdneqti in mdrime de 721,8 mii lei. Veniturile din vinzarea terenurilor pe teritoriul mun. B6lJi au
constituit 1 660,0 mii lei.

La situalia din 0l .0I.2020 se numdrd 3 303 contracte de arendd, cu suprafafa totald a terenurilor de

89,1 t ha, ce reprezintd cu 34 contracte mai mult decit in anul 201 8.

Veniturile in bugetul municipal pe anul 2019 din arenda terenurilor ;i din plata pentru folosin{d a
terenurilor cu altd necesitate decit cea agricold au constituit 2 836,8 mii lei.

in scopul valorificdrii qi sporirii eficien{ii administrdrii proprietdtii municipale, in anul2019 au fost
efectuate urmdtoarele acfiuni prevdzute in strategia de dezvoltare a mun. Bilfi pe anii2016-2019:

P rio ritlti/obiective/acf iuni Nivel de realizare/descriere succinti
Dotarea sdlii de gedinfi a

consiliului municipal Billi cu
tehnic6 necesard (microfoane,
calculatoare, internet)

Sala de gedin!6 a Consiliului mun. BAlil a fost conectati la internet in baza unui
acord cu SRL "Star-Net". Internetul permite difuzareamass-media gi prin site-ul
primdriei gedinfele Consiliului municipal.

Elaborarea unui progam de

control asupra modului de

executare a actelor normative

Controlul executirii deciziilor Consiliului mun. Bilfi, dispoziliilor primarului,
actelor normative emise de Parlament, Preqedinte, Guvernul RM, se efectueazd
prin intermediul progamului de gestiune a documentelor in baza contractului de

deservire qi asigurarea accesului incheiat cu SRL "lnterlink Comunica{ii".
Pe parcursul anului 2019 afost efectuat controlul executdrii a823 de documente.
Din 352 de decizii adoptate in anul 2019 sunt executate - 170, in proces de
executare - 182. Din 330 de dispozilii ale primarului emise in anul 2019 sunt
executate - 184, in proces de executare - 146.

Introducerea sistemului de

management electronic a
documentelor

In anul 2019 au fost examinate2 542 petilii. Dinanaliza petiliilor parvenite, cele
mai multe peti{ii au fost examinate privind urmltoarele probleme: comunale -
303; sociale - 475; relalii funciare Ei proprietate municip ald - 177; come\ - 2921'

gospoddriei locative qi constructiilor 2l 1.

De asemenea, in anul 2019 au fost primite, inregistrate, perfectate qi expediate
documente, precum: corespondenla de iegire -3 568 gi corespondenfa de intrare -
l0 090.

Determinarea hotarelor gi

suprafetelor terenurilor APAP,
CCL. ACCL

Lucriri de determinare a hotarelor gi suprafelelor terenurilor APAP, CCL, ACCL
vor fi efectuate in urma realizdrii Programului de stat pentru delimitarea
bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate public6, pentru anii 2019-
2023 cu privire la inregistrarea qi evaluarea bunurilor imobile, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr. 80 din 11.02.2019.

Deetatizareaproprietlf ii
publice

Prin deciziile Consiliului municipal BelU nr.4122 din25.07.2019 qi nr. 9/44 din
19.12.2019 "Cu privire la aprobarea listelor de bunuri imobile proprietate
publicd a unit6lii administrativ-teritoriale B6ltf' au fost aprobate listele a 86
bunuri imobile.
intru executarea HG nr. 80 din I L02.201g privind aprobarea Programului de stat
pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publici
pentru anii2019-2023 gi in baza adresdrii Agenliei Proprietd{ii Publice nr. 03-04-
3024din24.07.2019, dispozilieiprimarului nr.278 din 13.11.2019 afostcreatI
comisia de inventariere a bunurilor imobile proprietate publicr a unitilii
administrativ-teritoriale a municipiului Bdlfi. De cdtre comisia de inventariere au
fost elaborate 6 liste de bunuri imobile proprietate publici a unitigii
adminishativ-teritoriale a municipiului Bil{i, dintre care 4 liste au fost transmise
in adresa Agenfiei Propriet[fii Publice.



^ :,OBIECTML III: Imbunitifirea infrastructurii si cresterea calititii serviciiloi
;'bli;;

in anul de referintd in gestiunea itvt <GtC Bdltri) se numdrau 732 bloctxi locative cu circa 22 mii
apartamente.

in anul 2019 alimertarea cu apd a municipiului a fost efectuatd din apeductul Soroca-BdlJi qi din
patru sonde arteziene.

La balanla ilrA Regia ,,Apd - Canal - Bdlti" sunt 60 de sonde arteziene gi 26 stafii de pompare.
Lungimea totalS a refelelor de apeduct constituie 24I,8 km. Volumul de realizare a apei s-a majorat in
comparaJie cu anul 2018 cu 135,4 mii m3 9i a contituit 4315 mii m3. in anul 2019 situafia criticd
financiarl a iM Regia,,Apd - Canal - Bdlti" nu a permis intreprinderii realizarea lucrdrilor de reabilitare
a sistemului de apeduct, prev6zute de Strategia de dezvoltare a mun. Bdlti pentru perioada 2016-2019.
Din acest motiv, in anul 2019, intreprinderea a efectuat doar lucrdri de reparafii curente a sistemului de

apeduct.

Dupd introducerea proiectului de reabilitare a iluminatului stradal prin instalarea corpurilor de

iluminat LED cantitatea emisiilor nocive a scdzut, gi in anul 2019 a constituit 4,38 t, fiind cu 60% mu
pulin decit in anul 2010.

Timpul ilumindrii stradale in anul 2019 a fost majorat mai mult de doud ori, in acelaq timp
consumul energiei electrice s-a redus cu 58,0olo sau de 2,4 ori. Adicd economisirea consumului final al
energiei electrice in anul 2019 comparativ cu anul 2010 a atins 80%.+ ,^,In scopul imbundtdJirii infrastructurii gi creqterii calitdlii serviciilor publice, in anul 2019 au fost
executate urmdtoarele acfiuni, prevdzute de Strategia de dezvoltare durabild a mun. B6lti pentru
perioada 2016-2019.

Prioritif i/ obiective/ acfiuni Nivelul realizilriil confinut succint
Imbunatifirea sistemului de

monitorizare in comun a mediului
in cadrul Programului operafional
comun Bazinul M[riiNegre 2014-
2020, Pimdria mun. Bilfi

In anul 2019, s-a continuat identificarea potenfialilor parteneri pentru
elaborarea unei cereri de finanfare in domeniul protecliei mediului
ambiant gi utilizarea rafionald a resurselor energetice in cadrul POC
Bazinul M[rii Negre 2014-2020 (apelul w.2 de propuneride proiecte).

Implementarea proiectului de

sprijin pentru activitdfi comune in
vederea prevenirii dezastrelor
naturale gi antropice, precum gi

acfiuni comune in timpul
situaliilor de urgentl in cadrul
Programului operafional
Rom6nia - Republica Moldova
2014-2020

S-a elaborat nota conceptuald/figa de proiect, care a fost expediatl
partenerilor din municipiul Botoqani (Primiria Municipiului Botogani gi

Direcfia Servicii Publice, Sport ;i Agrement). in urma analizei ideilor de
proiecte, s-a decis de comun acord, concentrarea pe proiectele de
infrastructuri, ideea de proiect soft fiind agreatl pentru promovare pe
viitor in cadrul altor proiecte qi programe de finanfare.

Implementarea proiectului de
promovare a responsabilitetii fala
de mediu, energie, inovafii gi

responsabilitate social[ in cadrul
Pro gramului Transnational
Dunarea 2014-2020

In anul 2019 a fost lansatd etapa a II-a a celui de-al 3-lea apel de
propuneri de proiecte in cadrul Programului Transnafional Dunirea
2014-2020, acesta fiind deschis in perioada 3 octombrie - 25 noiembrie
2019.
cererea de finanfare a fost depusdla25 noiembrie 2019 in parteneriat cu
Camera de Comerf gi Industrie a Republicii Slovenia (Lider de proiect)

;i alli22 parteneri de proiect din Republica Slovenia, Republica Slovac6,
Republica Federald Germania, Bulgaria, Romdnia, Republica Austria qi
Serbia. Bugetul total al proiectului este de 2 215 349 Euro.
Actualmente, cererea de finantare se afl6 in evaluare.

6



Majorarea numlrului de puieti,
copaci gi tufiguri

In domeniul plantirii puietilor, copacilor qi tufiquri in anul 2019 au fost
efectuate urmitoarele lucriri:
- plantarea 136 copaci cu balot ( de-a lungul strdzilor magistrale - str. N.
Iorga, str. Pugkin, str. M. Viteazul, g.a.);

- plantarea 86 tufiguri cu balot in scuarul ,,$evcenko";
- plantarea 200 copaci din contul Fondului Ecologic Na(ional (pentru a
consolida panta coastei qi a proteja solul de eroziune de-a lungul
c6mpului inundabil a r. Rdut).

Implementarea proiectului de

promovare in comun a unor
acliuni avdnd ca scop

congtientizarea privind degeurile

riverane in cadrul Programul
operafional comun Bazinul M[rii
Negre 2014-2020

in scopul implementlrii proiectului de promovare in comun a unor
acfiuni avdnd ca scop congtientizarea privind deqeurile riverare in cadrul
POC Bazinul Mlrii Negre 2014-2020, in cadrul lans6rii in luna
octombrie 2019 a apelului de propuneri de proiecte nr. 2 nu au fost
identificafi parteneri pentru elaborarea unei cereri de finanfare.

Extinderea re{elelor de iluminare
publici

In anul de referin{b s-au instalat 90 corpuri de iluminat LED.

Modernizarea $i repararea

capitald a gospod[riei pepinier[ gi

a altor mijloace importante, aflate
la balanla interprinderii

Pentru actualizarea gi modernizarea mijloacelor fixe gi dezvoltarea
potenlialului de produclie au fost achizitionate:
distribuitor de nisip D-166-01 (40,0 mii lei);
Lamell comunald KO-320 cu rotalie hidraulici (10,0 mii lei); un tractor
cu o remorci 'oEelapyc" - 422,1 (199,0 mii lei); Autobuz fA3ent-
(465,0 mii lei).
Pentru dezvoltarea gi imbundt[firea bazei de producfie qi a
echipamentelor sale, precum qi asigurarea siguranfei qi securitdlii
propriet5{ii municipale:
- a fost instalat un sistem de supraveghere video pe teritoriul instalafiilor
de serd ;i a instalaliilor de productie (19,84 mii lei);
- a fost finalizatd repararea incdperilor de producfie (33,97 mii lei,)
serelor existente (110,53 mii lei), tehnicii speciale (185,42 mii lei).

Implementarea programului de

reabilitare a strdzilor din
municipiul Bilfi in perioada 2015-
2020, prin decizia Nr. 5/60 din
3l.04.2014

in anul 2019 aufost reparate 464,6 mZ de drum.

Executarea lucrdrilor de reparare a

gropilor in asfalt a drumurilor de

cartier

Intretinerea pa(ial finalizatd" in asfalt a drumurilor de cartier pe
str. N.Iorga 6-8.

Implementarea proiectului de

dezvoltare a infrastructurii de
transport transfrontalier in cadrul
Programului operafional
Romdnia - Republica Moldova
2014-2020

Primdria mun. Bilfi a propus o notl conceptuali/figi de proiect privind
dezvoltarea infrastructurii de transport public in municipiile Bdlfi qi

Botogani in cadrul POC Romdnia-Republica Moldova 2014-2020. in
urna analizei fezabilitefii ideiilor s-a stabilit de comun acord
concentrarea asupra proiectelor de infrastructurd privind promovarea qi
conservarea patrimoniului cultural ;i istoric qi dezvoltarea serviciilor de
sdnitate.

Reconstrucfia retelelor de apeduct
din str. Victoriei; Aldea-
Teodorovici; Darvin; Cahulului;
Al. cel Bun; Ceapaev; T.

Lucrdrile au fost executate pe

Aldea-Teodorovici, sk. Darwin,
Vladimirescu.

strizile urmitoare: str. Victoriei, str.
str. Cahulului, str. Ceapaev, str. T.



Vladimirescu, Feroviarilor;
Chievului

Reconstrucfia apeductului de la
stafia Copiceanca pe str.Puiu;

Chitiniului; Lazo; $t. cel Mare de

la SA <Cet-Nord> pin[ la SA
<ABA>: str. Conev

Lucrdrile au fost executate pe strdzile urmitoare: str. Chigindului, str. S.

Lazo.

Reinnoirea retelelor de apeduct de

cartier
Inlocuirea s-a efectuat conform planului,

Amenajarea locurilor de colectare
gi sortare a gunoiului

In anul de referintd, s-au efectuat lucrdri de reparatie a drumurilor de

acces la siturile de colectare DMS prin ad[ugarea de moloz qi asfaltare
(str. Cahulului, nr. 46,48, str. Ostrovski, str.B. Glavan, nr.9, nr. 13, str.

Cehov, str. Vieru 86, str. V. Koroban, str. Strii).

Imbunatitirea sistemului de

monitorizare in comun a mediului
in cadrul Programului operational
comun Bazinul Mdrii Negre 2014-
2020, Primdria mun. BIlf i

In anul 2019, s-a continuat identificarea potenlialilor parteneri pentru
elaborarea unei cereri de finanlare in domeniul protecfiei mediului
ambiant gi utilizarea ralionali a resurselor energetice in cadrul POC
Bazinul Mdrii Negre 2014-2020 (apelul nt.2 de propuneri de proiecte).

OBIECTML IV: imbunltniiiea condifiilor de trai in municipiu prin crearea
infrastructurii coresDun zdtoar e

in anul 2019 de cdtre Direcfia Arhitectur6 qi Urbanism a Primdriei mun. Bdlli au fost elaborate
480 de certificate de urbanism pentru proiectare a diferitor obiecte de investilii - locative, de menire
social-culturald, de producere, auxiliare, inclusiv pentru reconstrucfii. Au fost emise 199 de certificate
de urbanism informative cu privire la terenuri, 197 de autorizalii de construire pentru executarea
lucrdrilor de construire, reconstruire, inclusiv prelungire a lucrdrilor demarate anterior, 48 de autorizalii
de desfiinlare a obiectelor cu gradul de uzurd depdqit. Au fost inregistrate 236 de procese-verbale de
receplie finald a construcliilor qi amenajdrilor. Ca urmare a continudrii activitdlilor pentru prevenirea
edificdrii construcliilor neautorizate gi intervenliilor neautorizate in construcfii existente au fost
transmise 19 procese-verbale cu privire la contravenfie in instanld de judecatd.

ln scopul imbundtilirii condiliilor de trai qi a calitalii mediului urban din municipiul Bdlli in anul
2019 au fost efectuate urmdtoarele actiuni:

Prioritlf i/ obiective/ actiuni Nivel de realizare/descriere succinti
Modernizarea taberei de vard

,,Olimpief'
In anul 2019 au fost efectuate lucrdri de modernizare a taberei de vard

,,Olimpief" in sumi de 11,4 mii lei.
Crearea zonelor de odihnd moderne in
jurul iazurilor din municipiu

Pentru intrefinerea zonelor de odihni din mun. Bdlti, in anul 2019 au
fost efectuate lucr[ri in sumd de 1331,0 mii lei.

Crearea unei zone de agrement in
regiunea Canalului de Canotaj
(conform Agendei strategice urbane
pentru ZonaCentru a municipiului
Bilti, aprobata de Consiliul municipal
in cadrul realizdrii proiectului
transnational (STATUS)

Pe parcursul anului 2019, nota conceptuald/fi;a de proiect
,,Reconstrucfia qi amenajarea zonei de agrement ,,Canalul Caiac-
Canoe" elaborati in anul 2017 qi inclusd in Broqura ,,Invest in Bdlfi,, a
fost promovat[ la diverse evenimente gi reuniuni nafionale, regionale gi

internafionale. Totodatd, la fel cum a fost men{ionat mai devreme,
Brogura ,,Invest in Bdl{i" a fost prezentatd reprezentanfilor misiunilor
diplomatice acreditate in Republica Moldova care au vizitat oficial
municipiul Bdlli in anul precedent.



Crearea unei gridini botanice in zona
lacului Ivanescu

Pe parcursul anului 2019, nota conceptualE/figa de proiect ,,Fondarea
Grddinii Botanice in municipiul Bblti" elaboratl in anul 2017 qi inclusl
in Brogura ,,Invest in Bilfi" a fost promovatd la diverse evenimente qi

reuniuni nafionale, regionale gi internafionale. Totodatd,la fel cum a

fost mentionat mai devreme, Brogura ,,[nvest in Billi" a fost prezentatd
reprezentanlilor misiunilor diplomatice acreditate in Republica
Moldova care au vizitat oficial rnunicipiul Bil{i in anul precedent.

Crearea unei zone cultural-turistice (de
la str. N. Iorga - bd. Eminescu - Piafa
Independentei - Piata V.Alecsandri -
pinl la str. Pugkin,) (conform Agendei
strategice urbane pentru ZonaCenftu a
municipiului B5l1i, aprobatd de

Consiliul municipal in cadrul realizdrii
proiectului transnaf ional (STATUS)

La data de 8 noiembrie 2019, Secretariatul Tehnic Comun a informat
aplicantul privind selectarea proiectului ,,Erninescu: o culturd - o rut6
in zona transfrontalieri Botoqani-B5lfi" in vederea finanfdrii. in acest
context, incep6nd cu noiembrie2019, p6nd la l9 februarie 2020, SREAI
a primdriei mun. Bdlti a asigurat elaborarea ;i prezentarea documentelor
solicitate. Actualemente proiectul se aflb in etapa de precontractare.
Proiectul prevede crearea in mun. Bdlti a unui traseul turistic pietonal
cultural care va incepe din Parcul Central, va continua pe Piafa Vasile
Alecsandri, p6ni la Aleea Clasicilor, pentru ca pe perimetrul strEzii
Feodor Dostoievscki gi strada $tefan cel Mare, sd,ftnalizeze cu Institu{ia
Publicd Liceul Teoretic ..Mihai Eminescu" mun. Bilti.

Transferarea gheretelor comerciale
amplasate pe piala V. Alecsandri in
altd, zond comerciald, cu amenaj area
teritoriului mun. Bdlfi.

A fost executatd prima etapi de actualizare a Planului Urbanistic
General al mun. Bdlti. A fost elaborat Planul Urbanistic de detaliu a

zonei centrale a mun. Bdl1i, aprobat de Consiliul Urbanistic, care
prevede transferarea gheretelor comerciale amplasate pe piafa Vasile
Alecsandri in altd zoni comerciali, cu amenajarea teritoriului.

Evacuarea gheretelor comerciale
amplasate pe strdzile centrale ale mun.
Bilfi, pe misura expirdrii termenilor
de arendd a terenurilor.

s-a stabilit termenul limitr de expirare a arendei pentru relafii funciare a
delinitorilor de gherete comerciale din zona centrali-anul 2019 dupd
care conform Planului urbanistic General de Detaliu a zonei centrale a
mun. Bilti, gheretele vor fi transferate/evacuate.

Repararea faladelor gi iluminarea
decorativi a monumentelor de

arhitecturi din mun. Bilti

In componenta Comisiei mixte cu participarea reprezentantului
Ministerului culturii, a fost efectuata examinarea tuturor monumentelor
de arhitecturd din mun. Balti. Rezultatele inspectirii au fost catalogate
pentru planificarea mdsurilor de conservare, restaurare gi reparare.

Instalarea de noi terenuri dejoacd
Din contul surselor alocate din bugetul rnunicipal iM .GLC Bel1i,'au
efectuat lucriri pentru amenajarea a 34 terenuri pe teritoriile din
interiorul curfilor municipiului gi 238 elemente de joacd.

Crearea unei refele de piste pentru
ciclism, (conform Agendei strategice
urbane pentru Zona Centru a

municipiului B6lli, aprobati de

Consiliul municipal in cadrul realizdrii
proiectului transnaf ional (STATUS)

Pe parcursul anului 2019, nota conceptuald/figa de proiect
,,Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in mun. B6lti prin
crearea pistelor de biciclete" elaboratd in anul 2017 qi inclusi in
Brosura ,,Invest in BIIIi" a fost promovatd la diverse evenimente gi
reuniuni nafionale, regionale gi internafionale. Totodatd,la fel cum a
fost menfionat mai devreme, Broqura ,,Invest in Bilfi,'a fost prezentatl
reprezentanfilor misiunilor diplomatice acreditate in Republica
Moldova care au vizitat oficial municipiul Bdlli in anul precedent.
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in municipiului Bdlfi activeazd, urmdtoarele institu{ii medicale de stat: Spitalul Clinic B6lli,
Centrul Medicilor de familie gi Centrul Stomatologic.

IMSP Spitalul Clinic Municipal oferd consultanfd de specialitate in Centrul Consultativ cu
implicare a 78 de medici specialigti gi stafionar cu 1050 de paturi.

in anul2019 numdrul medicilor in Spitalul Clinic Municipal Bdlli a constituit 233 depersoane, iar
personalul medical inferior 674 de persoane.

in anul 2019 inIMSP ,,spitalul Clinic BAUi" au fost efectuate 421 426 vizite la medicii specialiqti
sau in creqtere comparativ cu 409 656 vizite fald de anul 2018, inclusiv, din contul vizetelor profilactice
cu 144 523 qi vizetelor pe motiv de boal6 cu276 903.

Pe parcursul anului 2019 in IMSP ,,Spitalul Clinic Balli" au fost spitalizafi 36 908 persoane
comparativ cu anul2018 - 35 351.

Numdrul total de paturi a constituitT50 unitdli sau in scddere cu 50 unitdli fafd de anul 2018.
Durata de utilizare a patului in20l9 a fost de 300,4. Durata medie de spitalizare a alc6tuit 7,9 zile (1,39
zile - anul 201 9), iar costul mediu de spitalizare a constituit 567 ,6 lei (422,4 - anul 201 8).

Letalitatea spitaliceascd in anul 2019 s-aredus de la 1,9 la 1,84.

Prestarea serviciilor medicale la nivel de asistentd medicald primard in cadrul IMSP ,,Centrul
Medicilor de Familie Municipal Balti" este asiguratd" de 6 Centre de S6ndtate.

in cadrul IMSP ,,Centrul Medicilor de Familie municipiul Bdltri" activeazd 123 de medici de
familie, din care categoria superioard - 85, categoria I- 11, categoria II-5 qi 170 de asistente medicale de
familie. Numdrul funcfiilor aprobate in state este de 535 unit6{i de personal. La moment, Centrul
Medicilor de familie are nevoie de cadre medicale.

Principiul fundamental in asigurarea sdndtdfii populaliei la nivelul medicinii primare este
profilaxia. in anul de referinld, IMSP ,,Centrul medicilor de Familie Municipal B61li" a efectuat 443 367
vizite fa!6 de 455 160 in anul 2018.

in prezent, in IMSP Centrul Stomatologic Municipal BdlJi activeazd2l de colaboratori, dintre care
categoria superioard - 9, ftrd categorie -I2.in anul 2019, IMSP ,,Centrul Stomatologic Municipal Bdlfi"
a efectuat 29222vizite fald de 29581in anul2018.

Sistemul de sdndtate este parte componentd a sferei sociale, care are ca scop asigurarea sdndtdtii
intregii societdti gi a fiecdrui locuitor in parte, precum gi prelungirea longevitdlii vietii omului. Acesta
este un sistem compus care include toate institutiile qi intreprinderile medicale, personalul medical,
serviciile suplimentare gi de intrefinere, precum gi cel mai important component - omul cu sdndtatea lui
individual6.

Pe parcursul anului 2019 conform Planului de acfiuni al strategiei durabile, au fost rcalizate
urm[toarele mdsuri:

P rio ritflf i/obiective/ac{iu ni Nivel de realizare/ descriere succinti

Implimentarea Programelor Teritoriale
in domeniul s6net6tii inbaza
Programelor Na{ionale

In anul2019 s-a continuat implementarea 10 programe municipale
in domeniul ocrotirii s6net6fii, gi anume:
o privind securitatea transfuzionald - 1050 beneficiari;
o de combatere a hepatitelor virale B,C gi D - 2600 beneficiari;
r privind controlul tutunului - 2735 activitdti publice;
o privind sindtatea mintal6: a activat Centrul Comunitar

S6nitate Mintald care a oferit asistenldlag020 beneficiari.
o privind alimentatia copiilor sugari 2019 - T2beneficiai;
o de incluziune sociald a persoanelor cu dezabilitl\i - 6200la

evidenf5, 5708 consultalii,1527 tratali stafionar, 600 finufi la
pat;
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privind prevenirea controlului bolilor cardiovasculare - 8862
beneficiari;
privind controlul alcoolului - 5091 expertize;
privind sustinerea populatiei de etnie romd - 165 familii;
antidrog - 950 expertize.

Implementarea proiectului de sprijin
pentru dezvoltarea serviciilor de

slndtate gi a accesului la sdnitate in
cadrul Programului operational
Romdnia - Republica Moldova 2014-
2020

Specialigtii Direc{ia Rela{ii Externe qi Atragerea Investi{iilor au
participat la elaborarea a II cereri de finanfare pentru dezvoltarea
serviciilor de sdndtate gi a accesului la sdndtate pentru participarea
in cadrul POC Rom6nia-Republica Moldova 2014 -2020.o Proiectul ,,Graniye sigure;i garantate de pericole
epidimiologice umane - Tuberculoza" igi propune intensificarea
cooperlrii transfrontaliere Botogani-B6l$ gi pregltirea instituliilor
publice de epidemiologie qi a poliliei de frontierd pentru a
rispunde promt ;i eficient potenfialelor riscuri pentru pericolele
epidemiologice umane, in special tuberculoza.
o Proiectul ,,Colaborarea tn domeniul medicinei de urgenld tn
zona transfrontalierd Bdlli - Boto;ani" igi propune consolidarea
colabordrii intre doud institulii medicale regionale intru
imbunititirea condiliilor de sinitate a cetdtenilor din zona
Botogani-Bdlti, prin achizilionarea unui set de echipamente
(tomograf, litotriptor etc), desfdgurarea lucrdrilor de renovare a
Spitalului Clinic Municipal gi, de asemenea, elaborarea unui plan
comun pentru situaliile de urgenti in domeniul sAnltitii publice gi

crearea unui sistem comun informafional pentru schimbul direct qi

rapid de informa{ii din sfera s6ndt6fi publice.
Actualmente, proiectele se aflI in evaluare.

OBIECTML VI: Extinderea accesului la educa{ie gi invilimint qi asigurarea
condifiilor optimale pentru un proces eficient gi rezultativ

In anul de studii 2019-2020 in programul educafional municipal au fost inrolafi 7016 copii cu vdrsta
intre2-7 ani (7003 copii in anul2018-2019).

in perioada de referinfi s-a inregistrat o creqtere a ratei de inrolare in invd{Smdntul general obligatoriu
cu332 de elevi.

in septembrie 2019 in cele 25 de institufii de invdldmdnt preuniversitar din subordinea DITS au fost
inregistrafi in clasele I-XII 14136 elevi, in 554 clase. Se constatd o majorare a numirului de elevi la toate
treptele gcolare (in treapta primard cu I 14 elevi, gimnaziald, cu I l9 elevi gi liceali (cu 99 elevi).

Rezultatele sesiunii BAC 2019 in mun. Bil{i au inregistrat o creqtere considerabili. Nota medie la
examenul de BAC a fost 6,99 (6,85 - anul precedent). Rata de promovare a absolventilor in liceele din
municipiu a constituit 97,8yo (comparativ cu anul precedent 96,92%)

Prin intermediul ;colilor sportive au fost organizate 478 activitdli de masi, la care au participat circa
25000 de copii gi tineri.

De citre sportivii bdlteni, la competiliile republicane au fost oblinute 732 medalii, dintre cer:e 226 de
aur, 265 de argint qi 241 de bronz. La competiliile internafionale (Campionate, Cupe, Turnee) au fost
cfutigate 49 medalii de aur, 41 de argint,72 de bronz, total medalii - 162.

intru implementarea strategiei de dezvoltare durabili a mun. Bdlfi pe anii2016-2019, in anul20lg, pe
domeniul invifdmint au fost realizate urmitoarele actiuni:
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Prioriti{i/obiective/acf iuni Nivelul de realizare /Descriere succinti
Modernizarea infrastructurii
gi a bazei tehnico-materiale a
instituliilor de inv[fimdnt
din municipiu

In cadrul proiectului GIZ|GOPA (Eficienfa energeticd) penhu LT ,D.
Cantemir" a fost elaborat devizul de cheltuieli pentru lucrdrile de reparafie gi

modernizare (23,0 mil. mei). A fost prezentat Raportul proiectului tehnic
preliminar pentru faza I gi faza lI. Ambele rapoarte au fost aprobare de GlZ,
ADR Nord, APL qi Beneficiar. La moment se implementata Faza a III-a a
procesului de proiectare.

ln medie in institufiile de invlfdm0nt din mun. BdlJi au fost adaptate 2l % de
intriri ale clddirilor cu ramp6 pentru persoane cu dizabilitdli.
Au fost reparate capital4 sili sportive (IP LT "M.
gimnaziul nr. 7, $coala de box).
in cadrul institutiilor de inv6llm6nt din mun.
funcfioneazi 39 de terenuri sportive la aer liber.

Eminescu", LT'L. Blaga",,

Bdlfi (gimnazii qi licee)

In anul 2019 toli invlfltorii claselor I (total 53 de profesori), cu suportul AO
,,Timpul speranfei", au beneficiat de c6te un laptop pentru predarea modului
Educa{ia digitald.
Proiect de dotare cu Clase Multimedia "Clasa Viitorului". LT'M. Eminescu":

In anul 2017, au fost stabilite 4 parteneriate educa{ionale ?n vederea acces[rii
fondurilor din cadrul programului opera{ional Romdnia- Republica Moldova:
1. LT "Mihai Eminescu" mun. Bdlti, RM gi Colegiul Nafional "Mihai
Eminescu" Botoqani, Romdnia;
2. LT "G. Cogbuc" mun. B6lti, IP nr. 43 mun. Bllfi gi Seminarul Teologic
Liceal ortodox "Sf. Gheorghe" Botoqani, Rom6nia;
3. $coala sportivr specializatd nr. I mun. Balti ;i Liceul cu profil sportiv din
Botogani, Romdnia;
4. Direcfia invrtrmdnt, Tineret gi Sport mun. Brlfi (Serviciul de Asistentl
Psihopedagogici), IP nr. 19 mun. Balti qi Inspectoratul $colar Jude{ean
Botoqani (CJRAE), Romdnia.
in anul 2019 acontinuat lucrul in vederea obfinerii finanf[rii.

Implementarea proiectului

,,Educafia incluzivi"
La solicitarea instituliilor de invifdmdnt, a pdrintilor, DASPF gi instituliilor
publice cu profil social din municipin, au fost evaluafi complex/reevalua{i
491 copii (146 copii de vdrstl pregcolar[, 345 de v6rst[ gcolarr) la care au
asistat 443 pdrinli qi 48 reprezentanfi legali.
In municipiu igi fac studiile 505 copii cu cES, din ei 131 in institutii de
invdfdmdnt general qi 174 in IET,

In instituliile de invltrmant din municipiul Bdlfi au fost instituite 9 unitef de
logoped (4 IET/iIic ), 60 unitrti de cadru didactice de sprijin (3g rid/zl
rET).
Au fost asigurati activitatea a 40 centre de resurse pentru educafia incluzivi.
in urma procesului de evaluare realizat pe parcursul anului 2019 au fost
perfectate rapoarte de evaluare, reevaluare, elaborate recomanddri pentru
orientarea gcolar5, tipurilor de asisten![ - 491 rapoarte prezentate la cMI, g7

cazuri referite citre alte servicii, 18 cazuri reevaluate.
Sporirea accesului elevilor la
educafie.

In anul 2019 a fost redeschisl o grupd in IET nr. z, fapt c" a p""-is
institu{ionalizarca suplimentard,a30 de copii cu vdrsta de2-3 ani.
rn a. 2019, pe teritoriul mun. B6l{i sunt inregistra{i - 9736 copii de v6rst6
antipre;colard gi pregcolard (a.n. 2013-2019} din ei 6Bs0 (70,3%) frecventeazl
TET.

Organizarca alimenta{iei in Plata pentru intrefinerea pe zi aunui copil in instituliile pregcoiare p. pu."ursrl
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institufiile din subordine. anului 2019 a constituit 21,30 /26,25 lei, inclusiv din mijloacele bugetare
14,20/17,50lei 9i 7,10 18,75- contribu{ia pdrinfilor.
Prin dispozifia CMB nr.l6/3 din 27.12.2018 in anul 2019, beneficiazd de
asistentl social6, prin scutirea de platl pentru ?ntrelinere in instituliile
pregcolare: 578 copii - 100% Ei 144 copii - 50%

Norma medie financiard pentru alimentarea copiilor din instituliile instructiv-
educative preqcolare pentru anul 2019 a constituit 26,18 lei pentru un copiVzi,
comparativ cu25,73 anul20l8. Fafi de anul precedent norma financiarl a fost
majoratd cu 1,75o/o

Imbundtdtire a bazei tehnico-
materiale

In perioada anului 2019 au fost incheiate contracte qi achizilionate pentru
institufii pregcolare: (utilaj tehnologic - 339,8 mii lei; mirfuri de uz casnic -
356,8 mii lei; mat. de construc{ii - 135,4 mii lei; mobilS -243,4 mii lei).

In anul curent au fost efectuate lucriri de reparalie de diferit tip in 20 de
institulii preqcolare din subordine, in volum de 6 349,7 mii lei.
Dintre cele mai relevante putem menliona:
Reparafia capitali a sistemului de incdlzire la institulia pregcolari nr.4 din mun.
Bilti (2 413,6 mii lei), lucriri de reparafie capitale a blocului alimentar la
institulia pregcolari nr.l8, mun. Belti (800,0 mii lei), lucrari de reparatie a
blocului alimentar la IET nr.3 (285,9 mii lei), lucrari de schimbarea geamurilor
in institutia prescolari nr. 15 qi 46 (270,2 mii lei), reparafia a incdperilor la
institulia pregcolar6 nr.l2, mun. B6lli (298,2 mii lei), reparalia capitald
(schimbarea geamurilor) in institulia pregcolari nr.46 din mun. Bil(i (249,7 mii
lei)
in anul de referinli 2019 parteneriatele stabilite cu Ambasadele Germaniei,
Slovaciei qi Poloniei au avut continuitate.
Microproiectul ,,Dotarea sllii medical-curative al IET nr. 29 cu echipament
tehnic recuperatoriu gide sprijin", Germania; 160700,00 lei
Proiectul ,,Interacfiunea comunitari - o nour dimensiune a educaliei timpurii in
zona de revitalizarc din municipiul Beltri", IET nr.4, sus{inut de Polonia;
2393000,00lei
Microproiectul,, Reinnoirea sistemului de aprovizionare cu api gi canalizare in
blocurile sanitare din incinta gridinilei-crese nr.27", Slovacia. Valoarea totalI
a microproiectului - 5l I 900,00 lei.
Proiectul,,Dotarea instituliei de educafie timpurie nr.6,,Luceafdrulo'cu mobilier
pentru 4 grupe gi utilaj tehnologic pentru blocul alimentar", APL Botogani,
Romdnia (99900,0 lei) 9i Balfi (243407,0Iei), RM.

Sporirea accesului elevilor la
educafie.

In anul de studii 2019-2020, in instituliile de invrldmdnt preuniversitar din
subordinea DITS mun. Belli igi fac studiile 14462 (anul precedent 14198) elevi:
clasa 1-4- 6060 elevi; clasa 5-9- 6556 elevi; clasa 10-12- 1846 elevi.
Din numdrul total de copii din municipiu
o 9 copii neqcolarizafi pe motiv de boall;
o 6 copii cu abandon gcolar pe motiv de neglijare a pdrinlilor;

Rata de gcolarizare constituie 99,90 .

Volumul alocaliilor bugetare pentru finanlarea instituliilor preuniversitare din
subordinea OitS in anul 2019 au fost prevdzute 273400,1mii lei.
Din volumul total al cheltuielilor, ponderea cheltuielilor de personal a constituit
74,3 %; ponderea cheltuielilor pentru termo-electroenergie, gaz, apl qi
canalizare - l2,5Yo; ponderea cheltuielilor pentru alimentafie 8yo; cea a
cheltuielilor capitale - 5,2 yo respectiv.
Pentru intrelinerea instituliilor pregcolare in anul in anul 2olg - 122356,1 mii
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lei, inclusiv 113697,4 mii lei din contul transferurilor cu destinafie speciali din
bugetul de stat respectiv.

Organizarea alimenta{iei in
instituliile din subordine.

In anul 2019 de pranzuri gratuite au beneficiat 829 elevi pentru elevii cl. v-xII
din familii social vulnerabil la prel 12lei (cuprinderea fiind l0% din numirul
total de elevi din clasele a V-XID.

Imbundtdfire bazei tehnico-
materiale

In perioada anului 2019 au fost incheiate contracte gi achizilionate pentru
gimnaziile qi liceele din municipiu: (utilaj tehnologic - 741,9 mii lei; mirfuri
de uz casnic - 151,5 mii lei; mat. de construcfii - 148,3 mii lei; mobili -708,7
mii lei; tehnicd de calcul -314,4 mii lei; sisteme de supraveghere video -20,1
mii lei)

In anul de referinfi au fost efectuate lucrdri de reparalie de diferit tip in 37 de
institu{ii din subordine, in volum de l0 467,9 mii lei.
Dintre cele mai relevante putem menfiona:
Reparafia capitald a acoperigului sdlii de sport a gimnaziului nr.7 din mun. Bdl{i
(677,7 mii lei), lucrdri de reparalie capitald a cantinei in LT v. Maiakovski din
mun. Bdl{i (620,8 mii lei), lucrdri de termoizolare fapdei LT G. Cogbuc din
mun. Bilfi (1555,6 mii lei), repara{ia capitald a cabinetului de chimie in LT
V.Alecsandri Bdlli (756,02 mii lei), lucrdri de reparafia capitald a coridoarelor
in doui blocuri gi repara{ia capitald a blocurilor sanitare la $coala primard,nr.2l
S. Vangheli, mun. Bilti (540,9 mii lei), lucrdri de reparafii capitale complexl a
cantinei la LT B.P. Hagdeu, mun. Bdlli (lz9l,l mii lei), reparatia capitala ale
acoperisurilor blocurilor lit. A,A3,A4,A5,A8 LT St. cel Mare (etapa 1 a
acoperisului Blocului AB) (523,2 mii lei)

Asigurarea funcfionalitifii
instituliilor extragcolare in
scopul oferirii serviciilor
publice

Educatia qcolard este compldtatd gi educafia extracurriculari se realizeazd, in
mun. Bdlfi in 15 institufii de invd.t[m6nt extragcolar (5 qcoli sportive, Centrul
de creafie a copiilor "M.Blanc", Statia tinerilor turiqti, centrul de resurse
pentru adolescenfi gi tineret "Mogtenitorii" qi 7 centre municipale pentru
minori qi tineret) care au asigurat in anul de raportare accesul la servicii
educafionale pentru 461I copii gi elevi.

$colile sportive sunt frecventate de 2682 copii, inclugi in 184 de grupe.
in CCC "M.Blanc" activeazd34 cercuri frecventate de 1439 copii.
in Stafia Tinerilor Turigti activeazd35 de cercuri, frecventate de 623 copii.
in anul de referin(i in cadrul CMMT qi cRAT au fost frecventate de 690 de
copii care participd in activitifile sociale qi culturale a mun. B6l[i.
In perioada ianuarie-decembrie 2019,
desfrgurate circa 1200 de activiteti la
educative la nivel municipal.

conform planului DITS, au fost
nivel institufional qi 26 de activititi

Asigurarea desfdguririi
activitltilor gi competiJiilor
sportive.

Pe parcursul anului 2019 au fost implica{i circa l0 mii de copii in cadrul
diverselor activitnfi sportive de nivel municipal, republican gi interna{ional.

In anul 2019 au fost desfbgurate 261de activitili sportive, finanlate din bugetril
Secfiei Tineret gi Sport. in mediu, pentru o activitate sunt cheltuite cca 2500 lei.

Funcfionarea taberei
odihn[ ,,Olimpief"
sezonul estival.

de

in
In perioada iunie-august 2019 a funcfionat tabdra de odihn[ gi intremare a
sanatdfii copiilor "olimpief', pentru 456 copii din familii defavorizate, copii cu
succese remarcabile la invSlaturd gi in activitatea extraqcolard gi sportivd.
Suma alocat[ din bugetul municipal pentru organizarea alimenta]iei copiilor a
constituit 60 lei pentru I copil pe zi. in total pentru odihna copiilor in sezonul
estival20l9, Primlria mun. Bdlfi a alocat suma de 328,320 mii lei .

Foile de odihni au fost eliberate gratuit, cheltuielile fiind acoperite din bugetul
municipal.
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OBIECTIVUL VII: Sporirea gradului de integrare socialS gi imbunltlfirea *,' condifiilor de prestare a serviciilor de asistenfl sociali 
.,

Pe parcursul anului 2019, de presta{ii gi servicii sociale au beneficiat 35,0 mii persoane, care au fost
prestate prin intermediul Direcliei Generale asistenf[ social[ gi protecfia familiei gi a centrelor sociale, precum gi
prin realizarea deciziilor separate a Consiliului municipal Bd{i indreptate spre acordarea ajutorului social gi
susfinerea categoriilor social-vulnerabile de populafie din municipiul Bdlti.

in perioada rece a anului au fost acordate compensafii nominative pentru cdldurd in sumi totala de 1583, 8
mii lei pentru 1077 beneficiari.

Numlrul beneficiarilor de ajutor social gi ajutor pentru perioada rece a anului care a fost stabilit conform
prevederilor Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutor social a constituit 5262 percoane, in sum6
total[ 15859,3 mii lei.

De compensafii pentru servicii de transport au beneficiat 5758 persoane cu dizabilitifi in m6rime totali de
4215,7 mii lei.

Ajutor material din fondul de rezervd a primiriei mun. Bdlfi a fost acordat pentru 475 persoane in sum[
totald,945,4 mii lei.

A fost efectuati plata indemniza[iei pentru copiii adoptafi gi cei aflafi sub tutelS/curateld (in anul Z0lg -
183 beneficiari in sumd totall 2736,4 mii lei) precum qi indemnizatiei zilnice pentru copii plasafi in servicii
sociale tutela/curatela, Casa de copii de tip familial, Centrul de plasament temporar pentru copii in situafie de risc
,,Drumul spre casd" care igi fac studiile in institutiile de invl{dmint incepind cu clasa a V -a gi pind la virsta de 18
ani (total beneficiari de indemnizafie 100 persoane in sumi totali de 592,0 mii lei).

in anul 2019 prin intermediul serviciului social de supon monetar pentru persoanele/familiile social
vulnerabile a fost acordat ajutor financiar in sumd totald de 477,5 mii lei pentru 83 de familii.

Servicii de cantini de ajutor social a fost acordat pentru 829 beneficiari in sumi totali 739,7 miilei.
Prin intermediul a 9 institufii publice din sfera socialI (centre sociale) au fost acordate servicii sociale

specializate pentru diferite categorii de persoane in situalie de dificultate in numir de total 3560 persoane.
intru implementarea strategiei de dezvoltare durabild a mun.Bdlli pe anii 2016-2019, in anul 2019 in

domeniul asistenlei sociale au fost rcalizate urmdtoarele acfiuni:

Prioritifi/ obiective/acfiuni Nivel de realizarefDescriere succinti
Elaborarea planului strategic
de dezvoltarea a serviciilor
integrate de asistenfd social5
pentru anii2016-2019

In cadrul realizdrii proiectului o'Dezvoltarea serviciilor sociale in Moldova
2017-2019- a fost creat grupul de incluziune locald din mun. Behi. in
componenfa lui sunt inclugi reprezentanfi din APL, DASpF, ONG. Ca
rezultat Grupul dat impreuni cu experfi People in Need Moldova a elaborat
strategia de incluziune socialE a persoanelor vulnerabile din municipiul Bilfi
pe anii 2019-2021, aprobati prin decizia consiliului mun. Bilti nr.16/6 din
27 .12.2018, care se afl6 la monitorizare privind realizarea acfiunilor planului
de implementatre a Strategiei.

Elaborarea unui program
municipal de incluziune
sociali a persoanelor cu
dizabilitali pentru anii 201 4-
2018

In scopul monitorizlrii procesului de implementare a nrogramrilui municipal
privind incluziunea sociali a persoanelor cu dizabilitefl pentru anii 2014-
2018, aprobat prin decizia cMB nr.1/67 din 27.02.2014 a fost elaboratd
informalia privind rcalizarea ac{iunilor pentru anul 2018 gi prezentati la
gedinfa CMB din data25.06.2019

Realizarea unui proiect de
dezvoltare a

antreprenoriatului social
pentru incluziunea
persoanelor cu dizabilitlli in
cimpul muncii

In baza Acordului de colaborare aprobat de citre con@
prin decizia N l3157 din 02. I 0.20 I 8, Asociafia Femeilor de Afaceri din mun.
Bdlli a primit in locafiune clldirea situatr pe str. Kiev, 75, penhu crearea
unei intreprinderi sociale care va oferi oportunitdti de incluziune social[ gi
angajare in campul muncii a persoanelor defavorizate, inclusive persoane cu
dizabilitdEi.

PAnr in prezent au fo:!f491$t9ut9 li primite surse financiare de la Funda{ia
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Est-Europeani, in sumd de 30 000 euro, AO Glode din Norvegia in suml de
16 000 euro qi contribujia Asocia{iei Femeilor de Afaceri din mun. Bdlti, in
sumd de 237.000 MDL.
Din aceste surse au fost executate lucriri de renovare gi reconstruc{ie a
clSdirii. Respectiv, au fost frnalizate lucrlrile de reparafie a 8 spalii: 3 spalii
de producere, depozit, camera de rlcire, camera de distribuire, vestiarul gi

biroul administrativ.

Asigurarea durabilititrii
centrului medico-social

,,Rebeca"

In conformitate cu decizia consiliului municipal Billi Nr.3/9 din 31.03.2016
"Cu privire la crearea instituliei publice - Centrul medico-soci al de zi
"Rebeca" a fost creatd instututia publici - Centrul medico-social de zi
"Rebeca. Pe perioada anului 2019 au fost prestate servicii pentru 734
beneficiari.

Extinderea serviciului social

,,Asisten(6 personald"

A fost extins Serviciul social "Asistenfd personal[" cu instituirea a doilea
serviciu. Astfel, la data 0 1 .0 L20 I 9 au fost aprobate 62 de unit[1i, inclusiv 2-
uniti{i-gefii de serviciu gi 60 unitali asistenti personali.

Planul de acfiuni privind
incluziunea sociald a

persoanelor de etnie rom[

Prin decizia consiliului mun.Bilfi nr.l2/3 din 08.12.2016 a fost aprobat
planul municipal de ac{iuni pentru sus{inerea populaliei de etnie rom6 din.
mun.Bilfi pentru anii 2017 -2020.

Programe de instruire a

asistentilor sociali, lucratori
sociali, asistenti sociali gi

perfectionarea lor
profesionali continud

in anul 2019 personalul Direcfiei asisten{I sociald gi protecfia
participat la 35 seminare pe diferite tematici organizate de c6tre
sdn[tefli, muncii 9i protecfiei sociale al RM qi de
nonguvernamentale.

familiei a
Ministerul
organizatii

Crearea serviciului - Casa de

Tip Familial (CCTF)
Prin Decizia CMB nr. l9l8 din21.12.2015 a fost creat Serviciu "Casa de
copii de tip Familie". in serviciu sunt plasafi 5 copii.

Implementarea serviciului
"Asistent parental
profesionist" (APP)

Se afll in stadie de implementare.

OBIECTML VIII: Dezvoltarea $i asig,r"u"." unui mediu cultural durabil

In anul 2019, in mun. BdlJi funclionau 16 de institutii cu profil cultural, cu un numdr total de 354
angajali. in perioada respectivd in Palatul municipal de culturd Bdlli au fost organi zate | 800 ac{iuni
culturale.

Colectia bibliotecii a alcdtuit 530 714 unitafi de carte, iar numdrul total de utilizatori activi au
constituit 26 266 persoane.

Prin intermediul Pinacotecii "A. Cantemir" au fost organi zate 37 de activitdli, la care au fost
prezen{i circa de 27 670 vizitatori.

Numdrul fondului Muzeului de istorie gi Etnografie a constituit 35 606 unit6li, din care incluse in
circuitul expozilional in anul 2019 a constituit 9396 de obiecte istorice gi etnografice, completate cu
picturi, piese de vestimentatie.

intru realizarea obiecitvelor prevdzute in Planul de acJiuni pe domeniul culturd din strategia de
dezvoltare durabild pe anii 2016-2019, in anul 2019 aufost realizate urmdtoarele actiuni:

Prioritifi/ obiective/ acfiuni Nivel de realizar elDescriere succinti

Efectuarea reparafiilor in
In anul 2019, reparalii capitale gi curente a edificiilor au fost efectuate in
7 institufii ?n suma totald4379,0 mii lei:
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institufiile de culturl 7. Repara(ii capilale - 4 institulii : Biblioteca MunicipalS (BM)
,,E.Cogeriu", Centrul de Culturi gi Tineret (CCT), Palatul Municipal de
Culturd (PMC), $coala de Arte Plastice pentru copii ($AP) in sumd totall
de 4264,2. mii lei.
2. Repara(ii curente - 3 institufii: $coala Muzical[ ($M) ,,G.Enescu",
Biblioteca municipali "E.Coqeriu" (Filialele nr. 5, 1, 2), Pinacoteca
"A.Cantemir" in suma totald de 114.8 mii lei.

Dotarea cu aparataj audio,
efecte de lumini, instrumente
muzicale

In perioada de raportare au fost procurate 2 microfoane in suma totald de
l8 960 lei.
La I ianuarie2020 sunt asigurate cu:
o complecte de utilaje sonore - Palatul Municipal de Cultur6,
Centrul de Culturi qi Tineret;
o efecte de lumini - Palatul Municipal de Cultur6, Centrul de

Culturd qi Tineret;
o instrumente muzicale - $A "C.Porumbescu", $M "G.Enescu",
Palatul Municipal de CulturS, Centrul de Culturi qi Tineret, Ciminul de
Culturd "Veteranul", Casa de Culturd "Flacdrd', Pinacoteca o'Antioh

Cantemir", Biblioteca municipali "E.Coqeriu" - Sala de arte, Filiala
pentru copii "Ion Creangl", Filiala nr. 2.

Dezvoltarea tehnologiilor
informaf ionale, internet

Achizifionarea tehnicii de calcul in numir de 29 unitdli, dintre carc, 14

unit6{i din contul dona(iilor.

Dotarea cu mobilier modern
Au fost dotate cu mobilier modern (60 unit6{i) 5 institutii de culturl,
dintre care, l0 unitdli sub formd de dona{ii in suma de 9016 lei.

Amenajarea panduqilor la
intrarea in institulii

La situafia din 1.01.2020 sunt amenajate cu panduqi la intrarea 6 institulii
de cultur6.

Or ganizar ea acf iun i lor
culturale municipale incluse
in programul de activitate
anual al SC

Au fost organizate;i desfrgurate 19 acfiuni complexe (inclusiv festivaluri
gi concursuri) cu un numir total de participanfi de circa 700 000 de
persoane.

Crearea spatiilor de afiq in
doui limbi

Au fost elaborate 40 bannere-afige in 2 limbi (rom6ni gi rusi) 9i I lozinci
cu textul in 2 limbi.

O r ganizar e a man ife stiri lor
culturale in comun cu
organizafiile etnoculturale ale
municipiului

In domeniul relafiilor interetnice au fost organizate 20 activitdti
etnoculturale.

Conservarea, acumularea,
securizarea gi promovarea
patrimoniului
monumentalistic

Conform solicitdrii Ministerului Educafiei Culturii gi Cercetlrii RM,
circulara nr.05l2-0914684 din 26.11.201g,a fost expediat spre avizare
proiectul Registrului local al monumentelor de for public din municipiul
Bdlfi in care au fost propuse 15 monumente.

Crearea unui climat
pluridimensional-cultural in
promovarea artelor vizuale la
Pinacoteca ..Antioh Cantemir"

Pentru crearea unui climat pluridimensional-cultural in promovarea
artelor vizuale la Pinacoteca,,Antioh Cantemir", au fost organizate qi
desfbgurate 37 activitil]ri culturale organizate, cu un numlr total de
vizitatori circa2T 670 de persoane.

Crearea site-ului muzeului qi

pinacotecii

Intru informare gi promovare, a fost creatd pe refelele de socializare :

- Pinacoteca "A.Cantemir" - pagina in refea sociald "Facebook,';
- Muzeul de Istorie qi Etnografie - pagina in re{ea sociall',Facebook,, 9i
blog-ul Muzeului.

Restaurarea a 5 obiecte de
patrimoniu din colecfia
etnografic[

Restaurarea curent6 se efectueazb de citre colaboratorii Muzeului cle

Istorie qi Etnografie dupd necesitate.
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Crearea unuiclimat
pluridimensional-cultural in
promovarea patrimoniului
muzeului

Pentru crearea unui climat pluridimensional-cultural in promovarea
patrimoniului muzeului, in anul 2019 au fost organizate 137 activitifi
culturale, cu un numdr total de 39 413 vizitatori.

Elaborarea unui proiect de
promovare gi conservare a
patrimoniului cultural qi

istoric al mun. Bdlfi in cadrul
Programului operaf ional
Romdnia - Republica
Moldova 2014 - 2020

Actualmente proiectul proiectul ,,crearea centrului cultural
Transfrontalier Multietnic", care igi propune promovarea culturii locale qi
mogtenirii istorice prin consolidarea cooperdrii transfrontaliere Botoqani-
Billi in domeniul culturii, promovarea gi integrarea culturii minoritdlilor
etnice din Bil{i qi Botogani, prin dotarea Bibliotecii Judefeane ,,Mihai
Eminescu" Botogani gi crearea unei baze de date comune ?n domeniul
cultural- gti inf ifi c, se afld. la etapa de precontractare.

Achizi.tia de surse

informafionale gi carte la
BMB "E.Cogeriu"

In total au achizifionate 5 898 unitd{i materiale in sum[ de 369,9 mii lei.

Crearea unui climat
pluridimensional-cultural in
BMB

Au fost organizate | 278 manifestdri, dintre care:
o activitifile culturale - 268;
. expozitii tematice gi aviziere -272;o actiunile de instruire -78;
o activitdfile in cadrul a40 de servicii moderne de bibliotecd-634;
r activitilile de formareldezvoltarc a competenfelor qi abilitililor

angajafilor ai biblioteci i - 26.
Editarea materialelor
i lustrativ-informalionale

Au fost editat6 12 unitdli - o reviste de specialitate ,'Biblio-info,\i 
2

indice bibliografice "Oragul B6lti".

Organizarea gi participarea la
festivaluri/concursuri la nivel
internaf ional, republ ican,
regional

A fost asigurati organizarea gi participarea
(circa 700 laureati/diplome primite).
Invltdmintul artistic complementar:
- festivaluri/concursuri: participare - 44;
- numdrul de participan{i/laureafi -200.

la festivaluri/concursuri : 17l

Organizarca gi participarea la
tirguri, ateliere nafionale gi

internafionale in domeniul
megtegugurilor populare

In scopul promovdrii artei populare megtesugaregti qi incurajarea
megterilor populari, in anul 2019 a fost organizate 6 tirguri qi asiguratd
prezenla la 43 tirguri nafionale qi internafionale.

OBIECTIVUL
neguvernamental

IX: consolidarea gi dezvoltarea capacitnfii sectorului
in solufionarea problemelor existente in municipiul Bnlti

La situa{ia din 01.01.2019, intre primdria mun. Bdl}i qi organizatiile obgteqti sunt ?ncheiate 14
Acorduri de colaborare care au avut un impact sistematic asupra colabordrii cu secfiile gi direcliile
primdriei' care pot oferi un spectru larg de servicii sociale, atrage resurse financiare gi utilizapotentialul
voluntarilor intru realizarea acfiunilor comune. Majoritateta activitdtrilor comun e, realizate in cadrul
acordurilor, sunt incluse in programele municipale.

in cadrul executdrii acordurilor de colaborare, au fost realizate urmdtoarele proiecte, precum AO
,,Onoorea si dreptul femeii contemporone", implementind proiectul ,,Oportunitdli mai bune pentru
femei", a colaborat cu subdiviziunile primdriei, cu reprezentantii serviciilor publice deconcentrate,
formind strategia de cooperare interdepartamentald. in anul 2019 de voluntarii asocialiei obgtegti a fost
acordat ajutor la ll2 tineri din municipiu, dintre care:82 femeii victime violenlei in familie, 30 copii gi
minori, care au primit asistenfi psihologicd gi s-au reabilitat.
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In cadrul acordului incheiat de colaborare cu AO "Tinerii pentru dreptul la viald", scopul debazd,
al cdreia este prestarea serviciilor sociale grupelor de risc, au fost elaborate, implementate qircalizate
probramele municipale in vederea consumului de droguri, profilaxiei HIV/SIDA ;i infecfiilor
transmisibile prin cale sexuald.

Datorit6 colabordrii cu AO "Tinerii pentru dreptul la viald" primdria a demonstrat, c6 este
deschisd spre dialog cu societatea civild qi organizafii internalionale in solufionarea problemelor
HIV/SIDA.

Toate activit6tile desfbqurate sunt realizate in cadrul Acordului de colaborare cu primdria mun.
Bdlti, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bdlti nr. 3/58 din 25.04.2013. Activitatea asociaJiei pe
parcursul anului 2019 a cuprins un gir de proiecte gi activitdfi distincte menite sI diminuezepovara
infecJiei HIV 9i a consumului de droguri pentru mun. Bilti prin reducerea numdrului de imbolndviri gi
asistenta psiho-sociali complexd oferitd.

AO "Casmed" a implementat proiectul "Dezvoltarea serviciului pentru ingrijire la domiciliu
CASMED", direclionat spre dezvoltarea serviciilor sociale integrate pentru ingrijire la domiciliu,
ldrgirea accesului la servicii sociale intergate gi medicale pentru persoanele in etate gi invalizii. Pe
parcursul anului 2019 cfuca 80 de persoane nevoiage au beneficiat de serviciile centrului.

AO "Respiralia a doua" a implementat proiectul "Consolidarea combaterii cu tuberculoz6 qi
reducerea mortalitd{ii de SIDA". in cadrul acestui proiect au fost organizate programe de dezvoltare gi
susJinere a copiilor, infectate cu HIV/SIDA in colaborare cu Centrul social regional "Viajd cu sperant6".
Bugetul total - 150000 euro (finanJate din sursele Fondului Global).

in scopul atragerii popula{iei in dezvoltarea societdtii, a fost aprobatd decizia Consiliului mun.
BdlJi nr. 5/19 din 22.02.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
implementarte a proiectului "Bugetul civic" in mun. BAlfi. Din partea grupelor de ini{iativd din
microraioanele municipiului au fost inainate propuneri privind obiecte gi tipuri de lucr6ri, care la
propunerea cetdfenilor, trebuie sE fie rcalizate primordial, precum amenajaraea terenurilor pentru
colectarea gunoiului, procurarea tehnicii pentru instituliile de invdfdmint, amenajarea teritoriilor in
interiorul cartierilor gi amenajarea terenurilor de sport.
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Lalrc z (42) Informafia cu privire la executarea deciziei Consiliului municipal BII{i nr.l712 din
07.12.2015 "Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare durabili a municipiului Bil{i pe

anii2016-2019'.

Comisia consultativd de specialitate recomandd Consiliului municipal Balli:
CuerlHalra3npoBaHHas KoHcyirbrarr4BHas KoMrrccvr peKoMeH4yet Conery MyHrrIII4nprs Eelur
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Prepedintele comisiei

Secretarul comisiei

Craevscaia-Derenova C.

Motruc D.


