
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la modificarea i completarea deciziei și completarea deciziei 
Consiliului municipal Băl i nr. 16/2 din 21.12.2020ți nr. 16/2 din 21.12.2020
”Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare 
a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 
2020-2021pentru 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) al Legii RM
privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea № 123 din 08.07.2011
privind protec ia datelor cu caracter personal i decizia Consiliului municipal Băl i nr 16/2 dinți nr. 16/2 din 21.12.2020 și completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020
21.12.2020  ”Cu  privire  la  aprobarea  Mecanismului  de  acordare  a  ajutorului  bănesc  pentru
perioada  rece  a  anului  2020-2021  pentru  unele  categorii  social-vulnerabile  a  populaţiei  din
contul mijloacelor bugetului municipal”,  luînd în considera ie Hotărîrea nr. 35 din 27 noiembrieți nr. 16/2 din 21.12.2020
2020 Comisiei Na ionale Extraordinare de Sănătate Publică i în scopul actualizării procedurii deți nr. 16/2 din 21.12.2020 și completarea deciziei 
stabilire  a  ajutorului  bănesc  pentru  perioada  rece  a  anului  2020-2021 pentru  unele  categorii
social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică i se completează decizia Consiliului municipal Băl i nr. 16/2 din 21.12.2020 ”Cuși completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020
privire  la aprobarea Mecanismului  de acordare a ajutorului  bănesc pentru perioada rece a
anului 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor
bugetului municipal” după cum urmează:
1.1 Anexa la decizie, se completează cu un punct nou 171 , cu următorul cuprins:

”17  1  . În cazul stabilirii ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2020-2021 în
baza listelor beneficiarilor de compensa ie nominativă în sezonul de încălzire 2019-2020,ți nr. 16/2 din 21.12.2020
nu  se  examinează  cererile  i  actele  persoanelor  decedate  în  perioada  noiembrie  –și completarea deciziei 
decembrie 2020.”

1.2 La Anexa nr. 1 ”la Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a
anului  2020-2021  pentru  unele  categorii  social-vulnerabile  a  populaţiei  din  contul
mijloacelor bugetului municipal”:

- coloana  3,  rîndul  1  i  5,  și completarea deciziei textul  *”verificarea  datelor  declarate  de  către  solicitant  în
declara ie  va  fi  efectuată  în  baza  listelor  primite  de  la  Casa  Teritorială  de  Asigurăriți nr. 16/2 din 21.12.2020
Sociale  privind  lipsa  datelor  în  registrul  eviden ei  individuale  în  sistemul  public  deți nr. 16/2 din 21.12.2020
asigurări  sociale  i  de  la  Serviciul  Fiscal  de  Stat  privind  desfă urarea  activită ii  deși completarea deciziei și completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020
antreprenoriat de diferite forme” se substituie cu *”verificarea datelor declarate de către
solicitant în declara ie va fi efectuată în baza listei primite de la Serviciul Fiscal de Statți nr. 16/2 din 21.12.2020
privind desfă urarea activită ii de antreprenoriat de diferite forme”;și completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020

- coloana 3, rîndul 1 i 5 i și completarea deciziei și completarea deciziei coloana 4, punctul 2.3 i 3.1  - și completarea deciziei cuvîntul în text ”...CNAS...” se
substituie cu cuvîntul ”SIAAS”;

- coloana 4, punctul 2.3 – sintagma în text ”...CTAS i...” se exclud;și completarea deciziei 
- coloana 4, punctul 3.3  sintagmele în text ”...CTAS i...” i ”...lipsa veniturilor i...” seși completarea deciziei și completarea deciziei și completarea deciziei 

exclud.



1.3 La Anexa nr. 2  ”la Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a
anului  2020-2021  pentru  unele  categorii  social-vulnerabile  a  populaţiei  din  contul
mijloacelor bugetului municipal”:

- în cerere, alineatul 4 – textul ”...informaţia privind lipsa veniturilor va fi verificată în baza
listelor  primite  de la CTAS şi  SFS” se substituie  cu  ”informaţia  privind desfă urareași completarea deciziei 
activită ii de antreprenoriat de diferite forme  ți nr. 16/2 din 21.12.2020 va fi verificată în baza listei primite de la
SFS”;

- punctul 1.2 cuvîntul ”CNAS” se substituie cu cuvîntul ”SIAAS”;
- punctul 1.4 se exclude i punctul 1.5. se consideră punctul 1.4.și completarea deciziei 
1.4 La Anexa nr. 3 ”la Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a

anului  2020-2021  pentru  unele  categorii  social-vulnerabile  a  populaţiei  din  contul
mijloacelor bugetului municipal”:

- punctul 1.2 cuvîntul în text ”...CNAS...” se substituie cu cuvîntul ”SIAAS”;
- punctul 1.4 se exclude i punctul 1.5. se consideră punctul 1.4.și completarea deciziei 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Băl i (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43)ți nr. 16/2 din 21.12.2020
în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018

3. Controlul  asupra executării  prezentei  decizii  se  pune în sarcina comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  activităţi  economico-financiare,  pentru  gospodărie  municipală,
administrarea bunurilor i  protec ia  mediului,  pentru drept şi disciplină i  pentru educa ie,și completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020 și completarea deciziei ți nr. 16/2 din 21.12.2020
protecţie socială i sănătatea publică.și completarea deciziei 

Preşedintele şedinţei a VIII
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi Angelina Cernogal
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