
Conținutul
Suma,        

mii  lei

1.

CHIRICENCO Iulia 

director-interimar al 

Centrului de cultură și 

tineret, Bălți

Reparație capitală a Centrului de Cultură și Tineret, etajului II 

și aripa dreapta a etajului II 
2 300,00

Să se examineze parțial în limita 

mijloacelor financiare aprobate pentru anul 

2021 și suplimentar se va examina în 

procesul de executare a bugetului în anul 

2021.

2.

UNGUREANU 

Vladimir                  

membul coaliției locale 

„Comunitatea Ungurilor 

din RM”

Pentru realizarea procesului de Bugetare Participativă 800,00

Partea de venituri a bugetului municipal în 

anul 2021 nu dispune de posibilități pentru 

acoperirea cheltuielilor respective.

3. 

CARP Oleg directorul 

școlii de arte plastice 

pentru copii, Bălți

Construcția anexei multifuncționale în cadrul Școlii de Arte 

Plastice, Bălți
11 000,00

Elaborarea adresării către Guvernul RM, 

Parlamentul RM și Ministerul Culturii 

pentru examinarea posibilităților de 

susținere de la nivel central.

Reparația capitală a acoperișului Școlii de muzică „George 

Enescu”
500,00

Să se examineze în limita mijloacelor 

financiare prevăzute pentru anul 2021

Stabilirea taxei de studii pentru anul 2021 - în sumă de 350,0 

lei
330,00

S-a acceptat reducerea părții de venituri și 

cheltuieli cu suma de 300,0 mii lei.

5.

Meleașchevici V. 

directorul  Școlii Șportiv 

Specializată 

„B.Petuhov”, Bălți

Pentru procurarea echipamentului de antrenament în sala de 

box a Școlii Șportiv Specializată „B.Petuhov”
240,0

Aceste cheltuieli au fost solicitate 

Ministerului Finanțelor, prin majorarea 

transferurilor cu destinație specială pentru 

anul 2021

Reparația capitală a aripei a II-a Casei de cultură „Flacăra” 

(instalarea usilor, reparația tavanelor, sistemului de canalizare 

și finisarea instalării sistemului electric)

500,0

Restaurarea și întărirea clădirii și coloanelor din partea a II-a a 

instituției și acoperirea cu țiglă metalică.
100,0

Reparația trotuarei din fața instituției și instalarea pandusului. 400,0

1 000,0 0,0

SMIRNOV Stela 

directorul școlii de 

muzică „George 

Enescu”, Bălți 

4.

TOTAL

6.

DREBOT Vera 

directorul casei de 

cultură „Flacăra”, Bălți

Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul audierilor publice pe marginea proiectului de decizie

„Privind aprobarea bugetului mun.Bălți pentru anul 2021”
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Să se examineze în limita mijloacelor 

financiare prevăzute pentru anul 2021
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d/o
Autorul propunerilor

Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Reparația dezbrăcătoarelor și a cabinelor de duș 300,0

Elaborarea proiectului de deviz și cheltuieli pentru reparația 

ospătăriei instituției
150,0

450,0 0,0

Procurarea echipamentului sportiv 493,0

Schimbarea geamurilor în sala de gandbol 912,0

1 405,0

Lucrări de electromontaj a aripei dreapta, etajul  II al clădirii 

Primăria
152,3

Reparația capitală a aripei dreapta, etajul  II al clădirii 

Primăria
1 481,6

1 633,9 0,0

10.

RODIUCOVA Feodora                            

șef Secție Sănătate 

Primăria mun.Bălți

Proiectul de finanțare - „Prevenirea și controlul în mun.Bălți a 

infecției HIV/SIDA”
500,0

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

11.

MUNTEANU Veronica                                             

șef Direcție Generală 

Asistență Socială și 

protecția familiei 

mun.Bălți

Proiect de finanțare - „Crearea noilor locuri de muncă, 

antreprenoriatul social”
380,0

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

12.

IURCENCO Olga   șef-

adj. Direcție Învățămînt, 

Tineret și Sport, 

mun.Bălți

Proiect de finanțare „Dezvoltarea fotbalului profesionist în 

mun.Bălți”
9 500,0 3 000,0

S-a acceptat parțial, conform posibilităților 

bugetului municipal.

9.

SERDIUC Irina 

secretarul Consiliului 

municipal Bălți

TOTAL

ROITMAN                

(BECHER) M.                               

director interimar al 

gimnaziului nr.2, Bălți

7.

8.

ȘARIC Oleg               

director interimar al 

Școlii Sportive nr.1, Bălți

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

Mijloacele financiare se vor aloca din 

contul redistribuirii componentei 

municipale pe parcursul anului 2021.

Cheltuielile respective au fost solicitate 

Ministerului Finanțelor, prin majorarea 

transferurilor cu destinație specială pentru 

anul 2021
TOTAL

TOTAL
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13.

CERNOGAL Angelina                         

șef Direcție 

managementul 

documentelor și relații 

cu publicul

Organizarea și desfășurarea Concursului de finanțare din 

bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică înaintate 

de asociațiile obștești din mun.Bălți

200,0
Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

14.

ZINCOVSCHI 

Veaceslav

șef Direcție Gospodărie 

Comunală

. 3 243,1 3 243,1 Se acceptă

15.

BRAGARI Larisa 

directorul ÎM Direcția de 

construcții capitale 

comanditar unic 

mun.Bălți

Elaborarea documentației de deviz și cheltuieli pentru 

iluminarea suplimentară a trecerilor de pietoni, precum și 

extinderea rețelei de iluminare stradală.

150,0
În limita mijloacelor financiare prevăzute 

pentru anul 2021

16.

Adresarea  colectivă  a 

întreprinderilor 

(restaurante, cafenele, 

baruri) de a reduce cota 

taxei pentru comerț 

și/sau de  prestari  

servicii, după cum 

urmează: 

1.	Până la 100 m2 au fost 20 000 de lei de a reduce la 10 000 

de lei; 

2.	De la 100-200 m2 au fost 30 000 de lei de  a reduce la 15 

000 de lei; 

3.	De la 200 -300m2 au fost 50 000 de lei de a reduce la 25 

000 de lei; 

4.	De la 300-400 m2 au fost 55 000 de lei de a reduce la 27 

000 de lei;

5.	De la 400-500 m2 au fost 60 000 de lei de a reduce la 30 

000 de lei;

6.	 De la 500-1000 m2 au fost 65 000 de lei de a reduce la 32 

000 de lei. 

De asemenea, se propune modificarea coeficientului de 

zonare pentru 1 zonă (1,5) și  2 zonă (1,3) de a stabili 

coeficientul unic  0,8,  iar pentru 3 zonă (1,0) de a stabili 

coeficientul 0,5.

600,0

Nu se acceptă.

În urma analizei economico-financiare a 

activității obiectelor respective, a ponderii 

poverii fiscale și rezultatului financiar bazat 

pe volumul venitului din vînzări.

17.
BORDEIANU Elena 

consilier mun.Bălți
Construcția bustului poetei Leonida LARI 50,0

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.
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18.

CĂLDARE Tatiana 

directorul căminului de 

cultură „Veteranul” 

mun.Bălți

Reparația capitală a peretelui clădirii din partea străzii 

M.Sadoveanu, precum și a acoperișului instituției.
2 000,0

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

19.

VERHOVEȚCHI E

directorul CC 

„Molodova”

a)construcția unei săli festive;                                 

b)efectuarea reparației  capitale a instituției;                      

c)amenajarea teritoriului.                                      

1 000,0
Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

20.

Cristina Craevscaia-

Derenova

consilier municipal

Amenajarea unor terenuri incluzive pentru copii cu necesități 

speciale
230,0 230,0 Se acceptă

21.

Ludmila Ouș

directorul Bibliotecii 

Municipale ,,Eugeniu 

Coșeriu”

Echiparea bibliotecii cu spații moderne și confortabile;

Reparația spațiului din filiala pentru copii „Ion Creangă”
5 000,0

Bugetul municipal nu dispune de surse 

pentru acoperirea cheltuielilor respective.

42 272,0 6 473,1



Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul audierilor publice pe marginea proiectului de decizie

„Privind aprobarea bugetului mun.Bălți pentru anul 2021”








