
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2022

Proiect

Cu privire la modificarea şi completarea 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, adresarea Secției Evidență Militară și Serviciul
Alternativă din cadrul Primăriei mun.Bălți nr.05-20/18 din 03.03.2022 şi luînd în consideraţie
necesitatea cheltuielilor suplimentare, –

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se modifică și completează Regulamentul  privind constituirea şi  utilizarea Fondului  de
Rezervă a Primăriei municipiului Bălţi aprobat prin decizia Consiliuluimun. Bălți nr. 9/3
din 25.12.2007, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează:
1.1.  În  capitolul  III  „Utilizarea  şi  distribuirea  mijloacelor  Fondului  de  Rezervă  al

Primăriei”, la litera d) „Acordarea ajutorului financiar unic”:
1.1.1. textul punctului d.5.1. se expune în redacție nouă „Participanţilor la cel de-al

doilea  război  mondial  – câte  5,0 mii  lei,  către 26 martie  – Ziua eliberării
orașului Bălți de sub ocupația fascistă”.

1.1.2.  textul  punctului  d.7. se  expune în  redacție  nouă  „Cetăţenilor  mun.  Bălţi  -
participanţilor la operaţiunea Iaşi-Chişinău, din anul 1944, către ziua de 24
august – câte 15,0 mii lei”.

1.1.3. se completează cu punctul d.9.  „Participanților la acţiunile de luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova – câte 0,5
mii lei”.  

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare.

Preşedintele şedinţei a VI
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi         

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului
municipal Bălţi   Irina Serdiuc




