Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 6/7
din 29.04.2022

Cu privire la modificarea deciziei
Consiliului mun. Bălți, nr. 1/3 din 27.03.2019
„Cu privire la aprobarea Mecanismului privind modul de prestare
a serviciilor de alimentare cu prînzuri pentru categoriile de persoane
socialmente vulnerabile din municipiul Bălți”
În conformitate cu art. 14, alin. (1), alin. (2), lit. h), lit. p1), lit. y) din Legea RM privind
administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM nr. 81-XV din 28.02.2003
privind cantinele de ajutor social, HG nr. 1246 din 16.10.2003 „Despre aprobarea
Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social”, art. 5, alin. 3), art. 51,
pct. (2), Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18.06.2000, decizia
Consiliului mun. Bălți nr.17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți
pe anul 2022 și în scopul sprijinirii categoriilor de persoane socialmente vulnerabile din mun.
Bălți, precum și luând în considerare cererea «CRASTEIA-AURICA» SRL cu № 03-11/1912
din 21.03.2022,Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1.

2.

Se modifică decizia consiliului mun. Bălți, nr. 1/3 din 27.03.2019 „Cu privire la aprobarea
Mecanismului privind modul de prestare a serviciilor de alimentare cu prînzuri pentru
categoriile de persoane socialmente vulnerabile din municipiul Bălți” după cum urmează:
1.1. în punctul 2 al deciziei cifra „32” se substituie cu cifra „50”;
1.2. în tot textul deciziei și anexa acestei, sintagma „Direcția asistență socială și protecția
familiei” se substituie cu sintagma „Direcția generală asistență socială și protecția
familiei”.
Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate pentru educație, protecţie socială și sănătate publică, pentru activităţi
economico-financiare.

Preşedintele şedinţei a VI
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mun. Bălţi
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