
        Republica Moldova                                         Республика Молдова     

     PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                    ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

      

Nr. 178 

din 08.06.2022 
 

Cu privire la crearea grupului de lucru privind 

determinarea dreptului la ajutorul bănesc pentru  

perioada rece a anului 2021-2022 pentru unele  

categorii social-vulnerabile a populaţiei  

din contul mijloacelor bugetului municipal 

 

 În conformitate cu art. 29, alin. (1), lit. a), j), r) al Legii Republicii Moldova privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executarea deciziilor Consiliului municipal Bălţi 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”, 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” precum și în scopul asigurării controlului intern la realizarea activității pentru stabilirea 

ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 2021-2022,- 

1. Se crează grupul de lucru pentru determinarea dreptului la ajutor bănesc pentru perioada rece a 

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

bugetului municipal, în următoarea componență: 

- Gh. Șmulschii – președintele grupului de lucru, viceprimar mun. Bălți; 

- I. Țurcanu – secretarul grupului de lucru, specialist principal din cadrul DGASPF; 

Membrii grupului de lucru: 

- I. Serdiuc – Secretarul Consiliului mun. Bălți;  

- V. Balan – șef DJ; 

- V. Munteanu – șef DGASPF; 

- V. Rusu – șef DGFE; 

- D. Rusu – director CTAS; 

- V. Zincovschii – șef DGC; 

- T. Chiaburu – administrator ÎM ”GLC-Bălți”. 

2. În activitatea sa, grupul de lucru se conduce de prevederile deciziilor Consiliului mun. 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”, 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”. 

3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului mun. Bălți, dl 

Ghenadie Şmulschii. 

 

 

 

Primarul municipiului Bălţi                                                                                          Nicolai GRIGORIȘIN 
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