
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 10/2 

din 07.07.2022 

 

 

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” 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

         În conformitate cu art. 3, alin. (1), art.  8, art. 14, alin. (1), alin. (2) lit. y) al Legii RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea № 123 din 08.07.2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal, decizia 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” și decizia Consiliului municipal Bălți 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””,  în scopul actualizării procedurii de achitare a ajutorului bănesc pentru perioada rece 

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

bugetului municipal,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia 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”, după cum urmează: 

1.1 Pe tot textul deciziei și anexa la decizie textul ”Direcția generală asistență socială și 

protecția familiei” la orice formă gramaticală, se substituie cu textul ”Direcția generală 

asistență socială, sănătate și protecția familiei” la forma gramaticală corespunzătoare. 

1.2 În Anexă la decizie: 

- punctul 16, se aprobă în redacție nouă, după cum urmează: 

”16. Plata ajutorului bănesc se efectuează de către prestatorul de servicii de plata, în baza 

unui contract de colaborare încheiat în acest sens, conform listelor perfectate de Direcția 

generală asistență socială, sănătate și protecția familiei, prin intermediul transferului 

ajutorului bănesc la conturile de card, în termen de pînă la data 30.09.2022 inclusiv.” 

- în punctul 18, se exclude sintagma „ţinînd cont de cheltuielile pentru serviciile 

prestatorului de servicii de plata în baza contractului încheiat”; 

- în punctul 19, se exclude sintagma „ ,iar chitanțele de eliberare a ajutorului se păstrează 

la prestatorul de servicii de plata pe parcursul a 3 ani”. 

- se exclude punctul 20 și punctul 21. 

 

 

 



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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului, de specialitate pentru drept şi disciplină și 

pentru educație, protecţie socială și sănătatea publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a X           Tatiana Zahilneac 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretar al Consiliului 

municipal Bălţi                                                                   Irina Serdiuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-07-08T10:16:08+0300
	Moldova
	MoldSign Signature


		2022-07-08T13:43:15+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




