
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare 

din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul 

municipal pentru anul 2020 

În conformitate cu art.14 alin. 2) lit. n) din Legea RM  privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.26 din Legea RM  privind finanţele publice locale nr.397-XV din 

16.10.2003, Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale, 

Hotărîrea Parlamentului privind declararea stării de urgență, nr.55 din 17 martie 2020 și 

ulterioarele decizii ale Comisiiei Excepționale și hotărîrile Comisiiei de Sănătate Publică, decizia 

Consiliului municipal Bălţi cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi 

executarea Fondului de Rezervă a primăriei municipiului Bălţi nr.9/3 din 25.12.2007cu 

modificările şi completările ulterioare, dispoziţia primarului nr.166 din 12.04.2016 cu privire la 

crearea comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de 

Rezervă aprobat în bugetul municipal, procesul verbal al comisiei de examinare a solicitărilor de 

acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă nr. 4 din 03.06.2020şi luînd în 

consideraţie necesitatea cheltuielilor suplimentare- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

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

6 832,6 mii lei, conform anexei. 

 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  
 

 

 

Preşedintele şedinţei a  

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretarul al Consiliului mun. Bălţi                          Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.   din   2020 

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

Grupa 

principală 
Denumirea Cod Eco 

  Suma               

(mii. lei) 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală -6 832,6 

  
Programul 0802"Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie" 
2819 -6 832,6 

Cheltuieli 6 832,6 

p.3.1.d. Acordarea ajutorului financiar unic 17,5 

10 Protecţie socială 17,0 

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei   17,0 

Programul 9012 "Protecţie socială în cazuri excepţionale" 17,0 

d.3.Pentru tratament 17,0 

  ajutor material pentru tratamentul soțului dnei Nadejda PALARIA   2,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Zinaida BOGOMAZOVA   2,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Lidia MAXIM   1,0 

  ajutor material pentru tratamentul fiicei dnei Natalia ARCEA   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Larisa BUNTÎLO   3,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Varvara TURTUREANU   3,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Galina ȚURCANU   1,0 

  ajutor material pentru tratament dnei Aschetria GONCEARUC   1,0 

  ajutor material pentru tratament dlui Viorel GORAȘ   3,0 

d.8.Ostaşilor internaţionalişti - participanţilor la războiul din Afganistan 0,5 

  Gheorghe BÎRNAZ   0,5 

p. j) Cheltuielile activităţii administrative, ce ţin de competenţa Consiliului municipal   4 969,9 

06 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor locativ-comunale 686,2 

Primăria mun.Bălți 686,2 

Programul 7502 "Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale" 686,2 

j.3. Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de urgenţă şi care în 

conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa Consiliului municipal, inclusiv: 

pentru finanţarea cheltuielilor urgente, pierderilor survenite în urma calamităţilor naturale, 

epidemiilor, epizootiilor şi altor situaţii excepţionale. 

686,2 



Compensarea cheltuielilor ale întreprinderilor municipale din mun.Bălți în rezultatul acțiunilor 

intreprinse în vederea prevenirii, deminuării și lichidării consecințelor pandemiei de 

coronavirus COVID-19 (inclusiv: ÎM DRCD — 145,0 mii lei, ÎM Spații Verzi — 302,0 mii 

lei, ÎM GLC — 239,2 mii lei) 

686,2 

04 Servicii în domeniul economiei 4 112,5 

Primăria mun.Bălți 4 112,5 

Programul 6404 "Dezvoltarea transporturilor" 1 837,4 

j.3. Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de urgenţă şi care în 

conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa Consiliului municipal, inclusiv: 

pentru finanţarea cheltuielilor urgente, pierderilor survenite în urma calamităţilor naturale, 

epidemiilor, epizootiilor şi altor situaţii excepţionale. 

1 837,4 

Pierderi ale întreprinderilor municipale din mun.Bălți în rezultatul acțiunilor întreprinse în 

vederea prevenirii, deminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 

(Direcția de Troleibuze) 

1 837,4 

Programul 5014 "Politici şi management în domeniul comerţului, alimentaţie publică şi 

prestari servicii" 
2 275,1 

j.3. Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de urgenţă şi care în 

conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa Consiliului municipal, inclusiv: 

pentru finanţarea cheltuielilor urgente, pierderilor survenite în urma calamităţilor naturale, 

epidemiilor, epizootiilor şi altor situaţii excepţionale. 

2 275,1 

Pierderi ale întreprinderilor municipale din mun.Bălți în rezultatul acțiunilor întreprinse în 

vederea prevenirii, deminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19 

(inclusiv: Î.M.Hotelul Bălți - 204,7 mii lei, Î.M.Asociația pieților -     1 213,6 mii lei, 

Î.M.Aprovizionare - 826,7 mii lei, Î.M.Limba Noastră - 30,1 mii lei) 

2 275,1 

07 Ocrotirea sănătății 171,2 

Primăria mun.Bălți 171,2 

Programul 8001 "Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății" 171,2 

          j.3.Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de urgenţă şi 

care în conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa Consiliului municipal, 

inclusiv: pentru finanţarea cheltuielilor urgente, pierderilor survenite în urma calamităţilor 

naturale, epidemiilor, epizootiilor şi altor situaţii excepţionale. 

171,2 

  Achitarea serviciilor de transportare a personalului medical   171,2 

08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă   1 845,2 

Direcţia Cultură 1 845,2 

Programul 8502 "Dezvoltarea culturii" 1 845,2 

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

olimpiadelor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni, cît şi participarea la ele 
5,0 

  

Visterniceanu Viorica - pentru participarea Visterniceanu Bogdana-

Bianca la Concursul internațional de interpreți de muzica ușoară 

,,VITEBSK-2020”, ediția XXIX-a, Republica Belarusi, or.Vitebsc 

(13-16 iulie 2020)   

5,0 

Școala Sportivă Specializată de Fotbal 1 840,2 

  
Participarea echipei de fotbal din mun.Bălți în cadrul Campionatului 

RM de fotbal, Divizia A 
  1 840,2 

 

 



NOTA EXPLICATIVĂ 

la proiectul de decizie a Consiliului municipal "Cu privire la 

repartizarea resurselor financiare din Fondul de rezervă  

aprobat al bugetului municipal pentru 2020" 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie a fostelaborat de cătreDirecţiaGeneralăFinanciar-

Economică. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

1. Cereri de acordarea ajutorului material persoanelor fizice: 10; 

2. Procesul Verbal al comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a 

ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă nr.4 din 03.06.2020; 

3. Cerere de acordare a ajutorului material de participare Visterniceanu 

Bogdana-Biancala Concursul internațional de interpreți de muzica ușoară 

,,VITEBSK-2020”, ediția XXIX-a, Republica Belarusi, or.Vitebsc (13-16 

iulie 2020)  din 08.02.2020; 

4. Nota de serviciu a Direcției Gospodăriei Comunale nr.05-142 din 19.05.2020 

privind transportarea personalului medical. 

5. Adresarea școlii sportive specializate de fotbal întru acordarea mijloacelor 

financiare pentru participarea echipei din mun.Bălți în cadrul Campionatului 

RM de fotbal, Divizia A; 

6. Adresările ÎM DRCD, ÎM Spații Verzi, ÎM GLC, ÎM Direcția de Troleibuze, 

Î.M.Hotelul Bălți, Î.M.Asociația pieților, Î.M.Aprovizionare, Î.M.Limba 

Noastră privind compensarea cheltuielilor, pierderilor ale întreprinderilor 

municipale din mun.Bălți în rezultatul acțiunilor intreprinse în vederea 

prevenirii, deminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus 

COVID-19. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

         Conform Regulamentului privind constituirea şi utilizarea fondului de 

rezervă al primăriei mun.Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului nr.9/3 din 

25.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, se propune alocarea 

mijloacelor financiare pentru: 

- Tratament; 

- Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de 

urgenţă şi care în conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa 

Consiliului municipal, inclusiv: pentru finanţarea cheltuielilor urgente, 

pierderilor survenite în urma calamităţilor naturale, epidemiilor, epizootiilor 

şi altor situaţii excepţionale; 

- Promovarea concursurilor, festivalurilor, acţiunilor de caritate, turneurilor, 

olimpiadelor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni, cît şi participarea la ele.  

5. Fundamentarea economico-financiară 



         Proiectul de decizie a fost elaborat în baza: p. n¹) p. 2) art. 14 al Legii „cu 

privire la administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28.12.2006, art.19 al Legii 

„cu privire la finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003, Legea nr.181 

din 25.07.2014 „cu privire la finanțele publice și responsabilitatea fiscală”, 

Hotărîrea Guvernului RM nr.159 din 14.02.2018 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului material, 

Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr.9/3 din 25.12.2007 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de constituire și utilizare a fondului de rezervă 

al Primăriei municipiului Bălți" cu modificările ulterioare, Dispoziţia 

Primaruluinr.166 din 12.04.2016 „Сu privire la crearea comisiei de examinare a 

solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă aprobat 

în bugetul municipal”, Procesul Verbal al comisiei de examinare a solicitărilor de 

acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă nr.4 din 03.06.2020,. 

6. Modul de încorporare a actului normativ în vigoare 

Proiectul de decizie nu introduce modificări în legislaţia în vigoare de bază. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 Proiectul de decizie nu necesită o coordonare și o dezbatere publică, deoarece se 

propune alocarea suplimentară din bugetul municipal în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

 

 

 

 

ŞefDGFE                                         Vera RUSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


