
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 

Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi  

nr. 9/3 din 25.12.2007 „Cu privire la aprobarea  

Regulamentului privind constituirea şi utilizarea  

Fondului de Rezervă al primăriei municipiului Bălţi” 

În conformitate cu art.14 alin. 2) lit. n¹) a Legii RM  nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 37 al Legii RM nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 19 al Legii RM nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele 

publice locale, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1427 din 22.12.2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei 

publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, decizia Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” 

nr. 3/54 din 06.04.2021 şi luînd în consideraţie necesitatea cheltuielilor suplimentare -, 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/3 din 25.12.2007 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind constituirea şi utilizarea Fondului de Rezervă a primăriei 

municipiului Bălţi după cum urmează: 

1.1. în capitolul III „Utilizarea şi distribuirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Primăriei”, 

la litera d) subpunctul d.4. „Acordarea ajutorului financiar unic”, se exepune în redacția: 

,,Plată în sumă de 20 000 lei, oferită de către primarul municipiului Bălți în ziua înmânării 

regaliilor Cetățeanului de onoare. În cazul conferirii titlului post-mortem plata se oferă 

membrului familiei”; 
1.1.2. se exclude subpunctul d.4.1.; 

1.1.3. subpunctul d.4.2 se substituie cu subpunctul d.4.1. în redacția: „După decesul 

Cetățeanului de onoare cheltuielilile pentru plata serviciilor funerare se restituie rudelor 

sau persoanelor care au preluat organizarea înmormântării, în sumă de 10 000 lei”.   

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei V 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului mun. Bălţi                    Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 



Pagina 2 Regulamentului privind constituirea şi utilizarea  

Fondului de Rezervă al primăriei municipiului Bălţ  

aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 9/3 din 25.12.2007 

 

 

 

I. Utilizarea şi distribuirea mijloacelor fondului de rezervă a primăriei. 

 

3.1. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:  

a)   Prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, 

efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni. 

  

b)    Restabilirea obiectelor de importanţă locală, care se află la balanţa 

Consiliului municipal, în cazul situţiilor excepţionale. 

 

c) Acordarea ajutorului financiar şi material serviciului de pompieri şi 

salvatori a direcţiei situaţii excepţionale în scopul îmbunătăţirii bazei tehnico-

materiale, conform prevederilor legale. 

 

d) Acordarea ajutorului financiar unic: 

       d.1.  Victimelor afectate în urma situaţiilor excepţionale şi a calamităţilor 

naturale; 

d.2.  Compensarea parţială a cheltuielilor pentru transportarea răposaţilor 

(decedaţilor) în afara Republicii Moldova, locuitori care au viza de reşedinţă în 

municipiul Bălţi – pînă la 10,0 mii lei; 

    d.3.  Pentru tratament: 

          d.3.1. În cazuri de urgenţă şi în cazuri extremale (accidente, îmbolnăviri 

acute grave care necesită tratament costisitor, etc.) - pînă la 5,0 mii lei; 

         d.3.2. Persoanelor decorate cu distincţii de stat - pînă la 10,0 mii lei.  

d.4. Cetăţenilor de onoare a mun.Bălţi cîte 7 000 lei pe an;  

          d.4.1. La înmînarea regaliilor Cetăţeanului de onoare de către 

Primarul municipiului Bălţi se alocă suma de 10 000 lei; 

          d.4.2. După decesul Cetăţeanului de onoare cheltuielile pentru plata 

serviciilor funerare se restituie rudelor sau persoanelor care şi-au luat 

asupra sa organizarea înmormîntării, în sumă de 10 000 lei. 

 d.5. Participanţilor la cel de-al doilea război mondial – cîte 10,0 mii lei şi 

persoanelor asimilate participanţilor la cel de-al doilea război mondial - cîte 5,0 

mii lei cu ocazia sărbătorii de 9 mai, soţilor supravieţuitori ai participanţilor la 

cel de-al doilea război mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilităţi 

de pe urma celui de-al doilea război mondial decedate – cite 2,5 mii lei cu ocazia 

sărbătorii de 9 mai. 

d.6. Persoanelor cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea 

la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, persoanelor care s-au 

îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor 

nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele 

atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi 

familiilor (soţilor, iar în cazul lipsei acestora, unuia dintre părinţi) ale 

participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl decedaţi – 

cite 200,0 lei la comemorarea a 33 ani de la avaria de la CAE Cernobîl. 
 







 


