
             Republica Moldova                                                                         Республика Молдова     

               CONSILIUL                                        СОВЕТ 

        MUNICIPAL BĂLŢI                     МУНИЦИПИЯ   БЭЛЦЬ 
 

   Proiect 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _____________ 

 

Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare  

a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 

2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei  

din contul mijloacelor bugetului municipal 

 

         În conformitate cu art. 3, alin. (1), art.  8, art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. y), lit. z¹) al Legii RM 

privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executarea deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr.10/6 din 11.09.2020 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire 

la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-

2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal””, dispoziției primarului nr. 181 din 19.09.2020 „Cu privire la desfășurarea procedurilor 

de consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la 

aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-

2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal””, în scopul acordării asistenței sociale unor categorii social-vulnerabile din rîndul 

populaţiei orașului și luînd în considerație recomandările  parvenite în timpul consultărilor publice la 

proiectul deciziei, -  

 

Consiliul municipal  Bălți  DECIDE: 

 

1. Se aprobă Mecanismul de acordare a compensaţiei nominative în sezonul de încălzire 

2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal, conform anexei. 

2. Se stabileşte în sezonul de încălzire 2020-2021 în perioada 01.11.2020 - 31.03.2021     

(noiembrie – decembrie 2020 şi ianuarie – martie 2021) compensaţia nominativă în mărime de 

500,00 lei lunar.  

3. Primarul mun. Bălţi dl R. Usatîi să efectueze cheltuielile pentru plata compensaţiei 

nominative în sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei 

din contul mijloacelor bugetului municipal pentru anul 2021.  

4. Secretarul Consiliului municipiului Bălţi dna I. Serdiuc va publica prezenta decizie în 

sursele de informare în mass-media. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, administrarea 

bunurilor și protecția mediului, de specialitate pentru drept şi disciplină și pentru educație, protecţie 

socială și sănătatea publică. 

 

Preşedintele  şedinţei a ____ordinare  

a Consiliului municipal Bălţi                                                                                     

   

            Contrasemnează: 

Secretarul 

Consiliului municipiului Bălţi                   Irina Serdiuc       



Coordonat: 

 

Viceprimarul mun. Bălţi                                                                      Ghenadie Şmulschii 

 

Şef DGFE                                                                                            Vera Rusu 

 

Şef DJ                                                                                                  Vitalii Balan 

 

Şef adjunct DGASPF                                                                           Nadejda Crîjanovschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notă informativă 

la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Mecanismului de 

acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele 

categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” 

 

1. Autorul proiectului 

 
Prezentul proiect a fost elaborat de către Direcția generală asistență socială și protecția 

familiei în conformitate cu art. 3, alin. (1), art.  8, art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. y), lit. z¹) al Legii RM 

privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executarea deciziei Consiliului 

mun. Bălți nr.10/6 din 11.09.2020 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu 

societatea civilă în procesul decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire 

la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-

2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal””, dispoziției primarului nr. 181 din 19.09.2020 „Cu privire la desfășurarea procedurilor 

de consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la 

aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-

2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului 

municipal””. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului 

 
Proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Mecanismului de 

acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” a fost elaborat în scopul 

acordării asistenței sociale (în perioada rece a anului) unor categorii social-vulnerabile din rîndul 

populaţiei orașului. 

Proiectul propus a fost elaborat într-u executarea Deciziei Consiliului mun. Bălți № 10/6 din 

11.09.2020  „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional, la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Mecanismului 

de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal””, în conformitate cu care 

a fost stabilită procedura consultărilor publice prin intermediul creării grupului de lucru ad-hoc. 

Prin intermediul dispoziției primarului nr. 181 din 19.09.2020 „Cu privire la desfășurarea 

procedurilor de consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu 

privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de 

încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor 

bugetului municipal””, a fos aprobat grupul de lucru ad-hoc. În conformitate cu termenii stabiliți a 

fost elaborat textul inițial al proiectului deciziei, care a fost prezentat membrilor grupului de lucru 

ad-hoc pentru elaborarea recomandărilor și propunerilor. După care la data de 22.10.2020 a fost 

realizată ședința grupului de lucru ad-hoc, la care au fost analizate recomandările și propunerile 

membrilor grupului de lucru (procesul verbal se anexează). 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

 

Pe parcursul ultimilor ani în orașul Bălți se acordă acest tip de compensație unor categorii 

social-vulnerabile de populație. Astfel, în sezonul de încălzire 2019-2020 compensația nominativă 

pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal a 

fost stabilită pentru 1128 persoane, în sumă de 2179,50 mii lei. În proiectul bugetului pentru anul 

2020 s-a planificat suma de 2341,30 mii lei. 

 

 



4. Transparența în procesul decizional/coordonarea proiectului  
    
Proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Mecanismului de 

acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii 

social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal” este plasat pentru 

consultare publică pe site-ul oficial al primariei www.balti.md/transparența. 

           Proiectul dat a fost coordonat cu Direcția generală financiar-economică și Direcția juridică.  

           Proiectul în cauză nu contrazice legislației în vigoare și se propune pentru examinare în cadrul 

ședinței Consiulului municipal Bălți. 

 

 

Șef adjunct DGASPF                                                                          Nadejda Crîjanovschi 

 
25.10.2020                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 
                                                                                                 


