
Conținutul
Suma,        

mii  lei

1.

Locuitorii străziilor 

A.Dubinovschii, 

Izvoarelor și A.Pocrîșchin 

Construcția carosabilului de pe str.Dubinovschi, Izvoarelor, 

Pocrîșchin și Mateevici, repararea acestei porțiuni de drum și 

a sistemului de scurgere a apelor pluviale și a sistemului de 

canalizare

2.

Locuitorii străzii 

Feroviarilor de la 2 la 21

Construcția carosabilului de pe str. Feroviaeilor de la nr.2 

până la nr.21, repararea acestei porțiuni de drum și a 

sistemului de scurgere a apelor pluviale.

3. 

Locuitorii străzii 

Malinovschii 20 și 22

Construcția carosabilului de acces către, precum și din curtea 

blocului de pe str. Malinovschii nr.20 și nr.22, repararea 

acestei porțiuni de drum și a sistemului de scurgere a apelor 

pluviale.

4.

Locuitorii străzii 

N.Vatunin

Construcția carosabilului de pe str.N.Vatunin, repararea 

acestei porțiuni de drum și a sistemului de scurgere a apelor 

pluviale.

5.

Locuitorii străzii 

Colesov,10

Construcția carosabilului de acces către, precum și din curtea 

blocului de pe str.Colesov nr.10, repararea acestei porțiuni de 

drum și a sistemului de scurgere a apelor pluviale.

6.

Locuitorii străzii 

Colesov,17

Construcția carosabilului de acces către, precum și din curtea 

blocului de pe str.Colesov nr.17, repararea acestei porțiuni de 

drum și a sistemului de scurgere a apelor pluviale.

7.

Locuitorii străzilor         

Kiev 1 și Feroviarilor 21

Construcția carosabilului de acces către, precum și din curtea 

blocului de pe str.Kiev nr.1 și Feroviarilor nr.21, repararea 

acestei porțiuni de drum și a sistemului de scurgere a apelor 

pluviale.

8.

Locuitorii străzii         

Lesecico 6a și 8

Construcția a carosabilului de acces către, precum și din 

curtea blocului de pe str. Lesecico 6a și 8, repararea acestei 

portiuni de drum și a sistemului de scurgere a apelor pluviale;

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

„Privind aprobarea bugetului mun.Bălți pentru anul 2022”

Nr. 

d/o
Autorul propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 și se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.



Conținutul
Suma,        

mii  lei

Nr. 

d/o
Autorul propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 și se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

9.

Direcția Gospodăria 

Comunală - Șef 

Zincovschii V.I.

Pentru program/subprograma 7502 „Dezvoltarea gospodăriei 

locativ comunală” - 2 000,0 mii lei pentru amenajarea 

drumului spre cimitirul din raionul „Molodovo”.                      

Pentru programa/subprograma 7505 „Iluminarea străzilor” -1 

000,0 mii lei pentru instalarea iluminării în terenurilor noi 

sportive și de joacă.

3 000,0 Se acceptă

 Pentru extinderea iluminatului stradal este 

prevăzută suma de  1,1mln. lei.                                                               

Pentru program/subprograma 7502 

„Dezvoltarea gospodăriei locativ comunală” 

este prevăzut - 15 070,0 mii lei.                                                                       

10.

Direcția Arhitectură și 

Urbanizm Șef adj. 

Leadric Ia.M.

Pentru elaborarea raportului privind evaluarea strategică de 

mediu pentru proiectul „Actualiazarea Planului Urbanistic 

General al mun.Bălți” - 200,0 mii lei.

200,0 Se acceptă
Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2022.

11.

Consilier Consiliului 

municipal Bălți Anna-

Maria Mihailevscaia

Pentru elaborarea documentației de proiect și deviz al 

lucrărilor de reparație capitală a părții carosabile a drumului și 

trotuarului de pe următoarele obiecte:1. str. Copernic în 

întregime; 2. drumul de acces la instituția preșcolară nr.31 de 

pe str. Șt. cel Mare, 9

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

12.

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei - Șef 

Munteanu V.

Includerea suplimentară a 7,0 unități de personal pentru 

serviciul „Asistență personală” 
Se respinge

Luând în considerație că, unitățile de 

personal solicitate (asistenți personali) 

urmează să fie finanțate din Fondul de 

Susținere a Populației prin intermediul 

Agenției Naționale Asistență Socială,   

unitățile pot fi majorate în urma alocațiilor 

de mijloace financiare de la FSP.

Taxa pentru executarea copiilor, expedierea acestora 

solicitantului și/sau pentru traducerea, la cererea solicitantului 

a informației, a documentului      

Se acceptă

 Se acceptă:                                            1. 

taxa pentru  executarea unei copii timp de 

10 zile -30 zile - 10,0 lei/1 filă.                                                                                                                                

2. Taxa pentru traducerea unui document: a) 

din Categoria A (acte cu caracter general) 

română-rusă - 100,0 lei;                                                  

b)Categoria B (rapoarte financiare lunare 

sau anuale, bilanțuri contabile etc.)    

română-rusă - 150,0 lei.                                                                

13.
Direcția Juridică 

șef BALAN Vitalie



Conținutul
Suma,        

mii  lei

Nr. 

d/o
Autorul propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 și se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

Taxa pentru furnizarea informațiilor analitice, de sinteză sau 

inedite executate la comanda solicitantului în baza 

contractului dintre solicitant și furnizorul de informații.

Se acceptă

1.Taxa pentru furnizarea informațiilor 

analitice, de sinteză sau inedite :                               

a) Pentru anul de gestiune - 150,0 lei;                                                  

b) Pentru anii precedenți - 200,0 lei.

Pentru elaborarea documentației de proiect și deviz al 

lucrărilor de reparație capitală a părții carosabile a drumului și 

trotuarului de pe următoarele obiecte:                              1. 

Drum interior pe str. Feroviarilor nr. 23;                                   

2. Drum interior pe str. N. Ostrovschi nr.48.

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

Acordarea compensației pentru energia electrică locatarilor 

blocurilor locative care sunt alimentate doar cu energie 

electrică 

Se respinge

Pentru acordarea îndemnizațiilor respective 

este necesar de un studiu privind 

determinarea beneficiarilor și a 

mecanismului de alocare a mijloacelor 

financiare în acest scop. Astfel, în urma 

aprobării unui regulament va fi posibilă 

alocarea mijloacelor financiare în această 

direcție.

IET nr.1 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.1 din str.Conev nr.19, 

mun.Bălți”.  

2 439,3 Se acceptă

IET nr.19 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.19 din str.Conev nr.14 A, 

mun.Bălți”.  

2 386,0 Se acceptă

IET nr.23 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.23 din str.Malinivski,16, 

mun.Bălți”. 

1 741,0 Se acceptă

IET nr.28 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.28 din str.Malinovski nr.15, 

mun.Bălți”.  

1 797,0 Se acceptă

13.
Direcția Juridică 

șef BALAN Vitalie

14.

Consilier Consiliului 

municipal Bălți - 

Serghei GRAMMA

15.

Direcția Învățămînt, 

Tineret și Sport          Șef 

adjunct              Olga 

IURCENCO

În limita mijloacelor financiare aprobate în 

bugetul mun.Bălți pentru anul 2022 pentru 

instituțiile preșcolare



Conținutul
Suma,        

mii  lei

Nr. 

d/o
Autorul propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 și se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

IET nr.31 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.31 din str.Ștefan cel Mare nr.9, 

mun.Bălți”.  

1 527,9 Se acceptă

IET nr.38 „Izolarea termică a pereților, înlocuirea ferestrelor și 

ușilor la gradinița pentru copii nr.38 din str.Strîi nr.23A, 

mun.Bălți”  

1 343,8 Se acceptă

IET nr.2 Reparatia capitala a unei grupe cu dormitor si bloc sanitar. 400,0 Se acceptă

IET nr.21 Reparatia capitala acoperisului. 2 000,0 Se acceptă

IET nr.30 Reparatia capitala fatadei. 1 800,0 Se acceptă

IET nr.48 „Reparația capitală a sistemului de încălzire la instituția 

preșcolară nr.48 din  str. Decebal nr.144„.   
3 593,9 Se acceptă

Gimnaziul nr.2 Elaborare a DPD pentru lucrările „Reparația 

capitală complexă a cantinei Gimnaziului nr.2 din str.Sadoveanu 

nr.54, din mun.Bălți”; reparația capitală a gardului.

550,0 Se acceptă

Mijloacele financiare pot fi alocate din 

contul redistribuirii componentei 

municipale pe parcursul anului 2022.

Gimnaziul nr.7 Iluminarea sălii de sport. 50,0 Se acceptă

Mijloacele financiare pot fi alocate din 

contul redistribuirii componentei 

municipale pe parcursul anului 2022.

LT,,M.Gorkii ,,Reparatia partiala a acoperisului. 130,0 Se acceptă

Mijloacele financiare se vor aloca din 

contul redistribuirii componentei 

municipale pe parcursul anului 2022.

Școala sportivă specializată nr.1 Elaborarae a DPD pentru lucrarile 

de reparatie capitala a TIR.
250,0 250,0

Se acceptă suma de 250,0 mii lei pentru 

lucrarile de reparatie capitala a TIR-ului 

Școlii sportive specializate nr.1.

Școala sportivă specializată „B.Petuhov” - Reparația capitală a sălii 

de haltele.
500,0 100,0

Se acceptă 100,0 mii lei pentru elaborarea  

documentelor de expertiză a sălii de haltere.

Centrul de Creație a Copiilor ,,M.Blanc,,- Reparația capitală a 

acoperișului; amenajarea teritoriului prin pavare. 
3 900,0 Se acceptă

În limita mijloacelor financiare aprobate în 

bugetul mun.Bălți pentru anul 2022

15.

Direcția Învățămînt, 

Tineret și Sport          Șef 

adjunct              Olga 

IURCENCO

În limita mijloacelor financiare aprobate în 

bugetul mun.Bălți pentru anul 2022 pentru 

instituțiile preșcolare



Conținutul
Suma,        

mii  lei

Nr. 

d/o
Autorul propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

Se acceptă

Lista străzilor și podurilor ce necesită 

reparație capitală și curentă va fi examinată 

și în limita mijloacelor financiare aprobate 

în bugetul anului 2022 și se vor include în 

Planul lucrărilor de reparație și întreținere a 

străzilor și podurilor mun. Bălți aprobat prin 

dispoziția primarului.

Programa: Alimentarea copiilor sugari (asigurarea gratuită a 40 

copii (mediu) a cîte 4-5 cutii lunar (400 gr.) ”amestec adaptat 

laptelui matern” 1-6 luni;

93,9

Programa Națională de control al cancerului pentru anii 2016-2025 

(achiziționarea unui aparat mobil, pentru efectuarea mamografiei 

femeilor din mun. Bălți)

210,0

Programa Națională privind sănătatea mintală pe anii 2022-2026 și 

a planului de acțiuni pentru implementare acestuia (achiziționarea 

pentru centrul Comunitar de Sănătate Mintală echipament și 

materiale specifice pentru amenajarea camerei senzorale destinată 

copiilor și adolescenților cu autism, întru efectuarea terapiilor de 

stimulare senzoriale)

378,0

Programa Națională privind sănătatea mintală pe anii 2022-2026 și 

a planului de acțiuni pentru implementare acestuia (achiziționarea 

unui aparat mobil de radiografie digitală, pentru efectaurea 

radiografiei populașiei mun. Bălți, satelor adiacente întru 

ameliorarea stării de sănătate a populației, prin identificarea 

precoce și cuprinderea în programe de consiliere la 80 la sută din 

populația fumătoare/dependente de tutun)

150,0

Programa Națională de prevenire și control HIV/SIDA și ITS 

pentru anii 2021-2025 pentru a asigura o acoperire cu servicii de 

cel puțin 60 la sută din numărul estimativ de CDI din mun. Bălți 

(conform recomandărilor OMS)

148,8

”Centrul Stomatologic Municipal Bălți” - Reparația curentă a 

holului, laboratorului tehnic-dentar a parasolarei clădirii
400,0 Se acceptă

Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2022.

28 989,6 350,0TOTAL:

16.

Secția Sănătate 

Primăria mun. 

Bălți, Șef Secție 

Sănătate Feodora 

RODIUCOVA 

Se acceptă

Mijloacele financiare pot fi alocate din 

contul Fondului de Rezervă a mun.Bălți 

prevăzute pentru anul 2022, în temeiul 

calculelor justificative.


