
PROCES-VERBAL
al Eedintei grupului de lucru ad-hoc

mun.Bйl}i din 25,1|,202|

Grupul de luсru ad-hoc а fbst constituit prin Dispozilia primarului пr,222 din 0l .||.202| fiind compus
clin:

G. ýmulschii - чiсерrimаr muп.Вйlli, preqedintele grupului de lucru ad-hoc;
l. Jurcanu * specialist principal DGASPF, secretarul grupului de ltrcru ad-hoc;

Membrii grupului de lucru:
V. Munteanu - qеГDGАSРF;
N, Crijanovschi - qеf adjunct DGASPF;
V. Balan - ýef DJ;
V. Rusu - 9ef DGF'E;
D. Rr"rsu - director CI'AS:
V. Zincovschii - 9etu1 DGC;
Т. СhiаЬuru - aclministrator interirnar al iM "GLC-Bйl{i";
А. GоrЬ - pregedintele Consiliului чеtеrапilоr mun, i]alli;
N. lr4elinic - pгe;;edintele Sclcietl}i invalizilor muп. I3йlli.
А absentat:
А.GоrЬ - pregedintele Consiliului veteranilor muп. Balti;
Т. Chiaburu - adnrinistrator interimar al iM "GLC-Bёl!i";

ORDINEA DE ZI:
Dеsйgurаrеа consultйrilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Balli .,Cu privire

la арrоЬаrеа Mecanismului de acordare а ajutorului bйnesc pentru perioada rece а anului 2021-2022
pentru unele categorii social-vulnerabile а populatiei din contul mijloacelor bugetului municipal""

S-A AUDIAI':
Dnul Gh. ýmulschii а propus desйgurarea consultёrilor publice la proiectul deciziei

Consiliului municipal Bйl}i ,,Cu privire la арrоЬаrеа Mecanismului de асоrdаrе а ajutorului Ьйпеsс
pentru perioada rесе а anului 202|-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile а popula{iei din
contul mijloacelor bugetulrri municipal""

Dna Y. Мчпtеапu а menlionat, сй ajutorul Ьйпеsс pentru perioada rесе а anului 2020 --202|
а tbst stabilit pentru l117 locuitori ai oraEului Вйlli, in mйrimе de 500 lei luпаr conform perioadei
stabilite pentru fiecare beneflciar individual, iп sumй totalй de 2 42l500 lei, iar pentru 38З persoane
s-a refuzat iп stabilirea ajutorului Ьйпеsс,

La data de 30.09.2021 au primit ajutorul Ьбпеsс - 1078 beneficiari, in sumй de 2 347 500 lei,
insй nu au primit prestalia dаtй 39 persoane, in sumй de 74 000 lei, din motivul рlесёrii peste hotare,
deces q.a,

Deasemenea, Dna V. Мчпtеапч а propus urmйtоаrеlе mоdiГrсйri:
- modifioarea pragului limitё de venit pentru persoanele care au atins virsta standart de

pensionare Ei persoanele incadrate iп grad de dizabilitate accentuat, йrй termen (р, l qi р. 5 din anexa
nr. 1 1а Mecanismul sus menlionat) din 2400 lei (perioada rесе а anului 2020-202|) in 3l00 lei din
motiv, сi venitul limitй pentru solicitant in perioada rece а anului curent, (сопfоrm legii cu privire la
ajutor social nr. l3З din l3.06,2008) este de 3109,60lei;

- majorarea ajutorului Ьйпеsс pentru perioada rece а anului de la 500 lei la 700 lei luпаr pentru
perioada (noiembrie - decembrie 2021 9i ianuarie - martie 2022);

- examinarea unei noi posibilitafi de verificare а acestor 2 categorii de beneficiari, dасё sunt
angajali in сimul muncii sau пu. Anterior aceste 2 categorii de persoane еrаu verificali la acest capitol



de сйtrе cTAs Balti, la moment пu existё асеаstё posibilitate de чеrifiсаrе din motivul сrейriisistemului informalional Mcconect, la саrе рiпё in mойепtul de fа!й nu ачеm acces.Din motiv сй in perioada rесе а anului 2o2o-2o2l s-a decis асоrdаrеа ajutorului Ьйпеsс iпbaza listelor sezonului anterior, depun сеrеrе doar реrsоапе]е саrе nu se rеgёsеsс iп listё, in perioadarесе а anului 2021-2022 Se рrорuпе aceeaEi metodй, iпsй iп cazul neveпfr.aili categoriilor date, laaspectul angajali/neangaja}i ехistй riscul sa stabilim uluio, Ьёпеsс р"rrочп.iоr angajate. дstfеl, lamoment nu existй о modalitate de verificare а acestora."
Dnul V, Ваlап а menlionat сё, luind iп considera{ie situafia epidemiologicё din mчп. Вёlli, аpropus aceeaqi modalitate de rесерliОпаrе а сеrеrilоr, аdiсё, in baza lйtеlоr sezonului апtеriоr, depunсеrеrе dоаr реrsоапеlе care nu se regбsesc in listё, in perioada rесе а anului 2021-2022.Dnul D, Rusu а рrорus sй fiJrezlizat uп поu dbmers in adresa guvernului pentru а fi conectati1а sistemul automatizat Mcconect 

rrr qЧrvJ€' ёLrY.IIrulu - ,

,i*.rurDJ,i*#:ll?H,ж:JXi:жilI. fi realizat uп demers repetat pentru а fi conectafi la
Dпul Gh, ýmulschii а propus sй voteze mеmьrii grupului de lucru pentru urmйtоаrеlеmodificёri:
- modificarea pragului limitй d.. y.ц qепtru persoanele саrе ач atins virsta standart deрепsiопаrе 9i persoanele incadrate in grad се alzabititate accentuat, fйrй tеrmеп din 2400 in з 100 lei;- majorarea ajutorului bйnesc репtru perioada rece а anului de la 500 lei la 700 lei.To{i voteazi ,rрrоr'.

S_д нотДRiт:
sё fie intocmitё varianta fiпаlй а proiectului deciziei de сёtrе DGAspF, sрrе examinareaultеriоаrё а acestuia iп cadrul ýedintiei cbnsiliului municipal Вйl{i, planificatё pentru data de з0поiеmЬriе 202|.
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