
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ     

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. 9/34
din 28.06.2022

Cu privire la  acordarea alocației unice veteranilor de război,
participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității
și independenței  Republicii Moldova
 

 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, alin. (1) art. 20 al Legii Nr. 190  din 08-05-
2003 cu privire la veterani, Hotărârii Parlamentului nr. 246/2021 privind declararea anului 2022 Anul
recunoștinței  față  de  veteranii  de  război,  Hotărârii  Guvernului  al  Republicii   Moldova  nr.  59 din
02.02.2022, cu privire la aprobarea Programului național de acțiuni consacrate Anului recunoștinței
față de veteranii de război, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței
Republicii Moldova,  p. 14 al  dispoziției primarului  nr. 51 din 01.03.2022 cu privire la aprobarea
Programului   municipal  de  acțiuni  consacrate  Anului  recunoștinței   față  de  veteranii  de  război,
participanți  la  acțiunile  de luptă pentru apărarea integrității  și  independenței   Republicii  Moldova,
Hotărârii  Guvernului  al  Republicii  Moldova  nr.  182  din  28.02.2018  cu  privire  la  legitimațiile
veteranilor de război, în scopul susținerii categoriei sus menționate,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se acordă alocație unică, în anul 2022,  veteranilor de război,  participanți  la acțiunile  de luptă
pentru apărarea integrității  și independenței Republicii Moldova domiciliați permanent în mun.
Bălți, în  cuantum  de 500 (cinci  sute)  lei  cu  condiția  obligatorie  de  a  prezenta  buletinul  de
identitate și legitimația de veteran de război de model nou.

2. Primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin să asigure acordarea alocației unice veteranilor de
război,  participanți  la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității  și independenței Republicii
Moldova, în limita mijloacelor financiare precizate în bugetul municipal pentru anul 2022. 

3. Controlul  asupra  executării  prezentei  decizii  se  pune  în  sarcina  comisiilor  consultative  de
specialitate  pentru  activități  economico-finaciare,  pentru  educație,  protecţie  socială  și  sănătate
publică.

Preşedintele şedinţei a IX     Cristina Craevscaia-Derenova
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi                                                                             Irina Serdiuc
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