
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

 

Proiect 

 
 

Cu privire la scutirea de plată pentru întreţinerea  

copiilor în instituţiile de educaţie timpurie din familii  

numeroase şi socialmente vulnerabile, inclusiv copiii  

care frecventează instituţiile  de educație timpurie 

 speciale, anul 2021 

 

În conformitate cu art. 14. al. 1, al.2, lit. у) al Legii Republicii Moldova „Privind administraţia 

publică locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 7 al Legii Republicii Moldova ,,Cu privire la 

ajutorul social” nr. 133 din 13.06.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.198 din 

16.04.1993 cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile,  Hotărîrii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 474 din 08.07.2020 privind modificarea punctului 12 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată 

a ajutorului social, Instrucţiunii „Cu privire la condiţiile şi modul de scutire de plată pentru 

întreţinerea în instituţiile de educaţie preşcolară a copiilor din familii numeroase şi cele socialmente 

vulnerabile" aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova nr. 420 din 

22.06.1999, în temeiul îndreptărilor medicilor de familie şi în scopul susţinerii copiilor din familii 

socialmente vulnerabile, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se eliberează 100 % de plată pentru întreţinerea copiilor în instituţiile de educație timpurie 

pentru  anul  2021: 

1.1 201 copii care frecventează instituţiile de educație timpurie specializate și instituţia  de 

educație timpurie sanatorială (anexa nr.1); 

1.2 178 copii din familii socialmente vulnerabile, în baza actelor de examinare a condiţiilor 

de trai şi a celor materiale (anexa nr. 2). 

2. Se eliberează 50 % de plată pentru întreţinerea copiilor în instituţiile de educație timpurie 

124 copii din familii socialmente vulnerabile, în baza actelor de examinare a  condiţiilor de 

trai şi a celor materiale (anexa nr. 3). 

3. Primarul municipiului Bălţi să asigure acoperirea cheltuielilor în limita alocaţiilor aprobate 

instituţiilor de educație timpurie pentru а. 2021. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare, educație, protecţie socială și sănătate 

publică, pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                                             Irina Serdiuc 


