
 

REPUBLICA MOLDOVA                                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                                       ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ                          

СОВЕТ 

________________________________________________________________________________ 

                                           

                                                       DISPOZIŢIA PRIMARULUI 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  

 
Nr. 204  

din 24.06.2022   

 
Cu privire la aprobarea listei de  

beneficiari ai serviciilor de alimentare  

cu prînzuri la cantina SRL “Crasteia- Aurica” 

 

 În conformitate cu prevederile art.29, alin.1), lit. a), j), r), al Legii RM privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la cantinele de ajutor social nr.81-XV 

din 28.02.2003, Hotărîrea Guvernului RM “Despre aprobarea Regulamentului–tip cu privire la 

funcţionarea cantinelor de ajutor social” nr. 1246 din 16.10.2003, Decizia Consiliului Municipal Bălţi 

nr.1/3 din 27.03.2019” Cu privire la aprobarea Mecanismului  privind modul de prestare a Serviciilor 

de alimentare сu prînzuri pentru categorii de persoane socialmente vulnerabile din municipiul Bălți ”, 

Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr.17/1 din 10.12.2021” Cu privire la aprobarea bugetului 

municipal Bălţi pentru anul 2022”, contractul cu privire la achiziţionarea serviciilor cantinelor de 

ajutor social de unică valoare nr. 38 din 29.04.2022, luînd în consideraţie adresările înaintate din 

partea persoanelor social-vulnerabile privind acordarea serviciilor de alimentare în cantina de ajutor 

social, - 

 1. Se aprobă lista de beneficiari ai serviciilor de alimentare cu prînzuri la cantina SRL 

“Crasteia- Aurica” (microraionul Cartierul 8,  str. Malinovschi, nr. 2) în număr de 81 persoane pentru 

perioada 01.07.2022 – 31.07.2022, conform anexei.  

            2. Direcţia Generală Financiar-Economică dna V. Rusu să asigure finanţarea serviciilor de 

alimentare cu prînzuri, în limita alocațiilor aprobate pe anul 2022. 

 3.Se pune în sarcina Direcţiei generale asistenţă socială, sănătate şi protecţia familiei, dnei  

V. Munteanu:    

            3.1. Să asigure transferarea mijloacelor financiare destinate cantinei SRL “Crasteia- Aurica” 

în corespundere cu contractul nr. 38 din 29.04.2022, încheiat între SRL “Crasteia- Aurica” şi Direcţia 

generală asistenţă socială, sănătate şi protecţia familiei.                                                                   

            3.2. Să informeze persoanele conform listei aprobate referitor la drepturile beneficiarilor de 

serviciile de alimentare cu prînzuri la cantina SRL “Crasteia- Aurica”. 

            4. Controlul privind executarea dispoziţiei date se pune în seama Secretarului Consiliului 

municipal Bălţi, dna I. Serdiuc. 

 

 

    

 

 

 Primar interimar mun. Bălţi                                                      Tatiana DUBIȚKAIA 

                           

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                               



Anexa nr. 1  

la dispoziția primarului  

      nr. 204  din 24.06.2022        

 

 

 

  

 

Conține date cu caracter personal 

(conform Legii RM nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal) 
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