
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

 

Cu privire la aprobarea proiectului 

,,Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale 

în zona de revitalizare din municipiul Bălți” 
 

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b), f) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 5 alin. (1)-(3) din Legea nr. 435 din 28.12.2016 privind 

descentralizarea administrativă, Decizia Consiliului municipal Bălți Nr. 19/1 din 24.12.2021 ,,Cu 

privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al municipiului Bălți pentru anii 2022-

2024”, având în vedere prevederile Notificării Solidarity Fund PL în Moldova nr. 03-18/3308 din 

18.05.2022 privind aprobarea finanțării și inițierea procesului de contractare a proiectului 

,,Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în zona de revitalizare din municipiul 

Bălți”, –  

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Consolidarea coeziunii economice, sociale și 

teritoriale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, în vederea finanțării acestuia în 

cadrul Fondului de Sinergie – ediția 2021/2022, finanțat de programul de asistență poloneză 

– Polish Aid și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. 

2. Se aprobă valoarea totală de 600 000,00 Lei, aferentă Primăriei municipiului Bălți pentru 

implementarea proiectului indicat în pct. 1, inclusiv 500 000,00 Lei din contul mijloacelor 

financiare alocate din Fondul de Sinergie – ediția 2021/2022 și contribuția proprie de 100 

000,00 Lei. 

3. Se aprobă alocațiile din contul bugetului municipal în sumă de 100 000,00 Lei, reprezentând 

contribuția proprie pentru implementarea proiectului indicat în pct. 1. 

4. Se împuternicește domnul Nicolai Grigorișin, primar al municipiului Bălți, să semneze 

Contractul de finanțare și toate actele aferente Primăriei municipiului Bălți necesare 

contractării și implementării proiectului indicat în pct. 1. 

5. Se desemnează domnul Alexandru Roșca, șef al Secției politici educaționale și management 

din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport municipiul Bălți, în calitate de coordonator 

al proiectului indicat în pct. 1. 

6. Se desemnează doamna Inna Statnic, specialist principal al Direcției evidență contabilă, în 

calitate de contabil al proiectului indicat în pct. 1. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiilor consultative de 

specialitate: pentru activități economico-financiare; pentru gospodărie municipală, 

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

protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



 







 


