
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 4/1 

din 29.03.2022 

 

 

 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei  

Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 

„Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare  

a ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului  

2021-2022 pentru 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 protecția datelor cu caracter personal și decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 

30.11.2021 „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru 

perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din 

contul mijloacelor bugetului municipal”,  luînd în considerație Hotărârea nr. 64 din 26 octombrie 

2021, Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021 ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 

Publică și în scopul actualizării procedurii de stabilire a ajutorului bănesc pentru perioada rece a 

anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor 

bugetului municipal, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia Consiliului municipal Bălți nr. 15/8 din 30.11.2021 

„Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada 

rece a anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul 

mijloacelor bugetului municipal”, după cum urmează: 

1.1 în anexa la decizie, punctul 15, data ”28.02.2022” se substituie cu data  

„31.03.2022”. 

1.2 în anexa nr. 1 la Mecanismul de acordare a ajutorului bănesc pentru perioada rece a 

anului 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile ale populaţiei din contul 

mijloacelor bugetului municipal: 

- în coloana 3, rândul 4, puntul 5, după cuvântul ”tutor” se adaugă cuvântul 

”/părinte”; 

- în coloana 3, rândul 4, puntul 6, după cuvântul ”reprezentantului legal” se adaugă 

cuvântul ”/părintelui”. 

2. Prezenta decizie intră în vigoare din data de 15.04.2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, pentru drept şi disciplină, pentru educație, 

protecţie socială și sănătatea publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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