
     

         Republica Moldova                                               Республика Молдова     

         PRIMĂRIA m.BĂLŢI                         ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

 

Nr. 213  

din 04.07.2022  

 

Cu privire la aprobarea listei de beneficiari 

pentru acordarea ajutorului 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”, 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”, 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””, Dispoziţia primarului 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” şi 

luînd în consideraţie decizia grupului de lucru (copia procesului-verbal din 29.06.2022 se 

anexează), - 

 

1. Se aprobă lista de beneficiari pentru acordarea ajutorului bănesc pentru perioada rece 

a anului 2021-2022, în număr de 1420 persoane, conform anexei. 

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

dnei Veronica Munteanu, să efectueze achitarea ajutorului bănesc pentru perioada rece a anului 

2021-2022, în temeiul contractului semnat cu instituția financiară BC “Moldinconbank” S.A., 

Sucursala “Bălți-Cetru” în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul municipal pentru 

anul 2022. 

3. Controlul privind executarea dispoziţiei în cauză mi-l asum personal.  

 

 

 

 

 

Primarul mun. Bălţi                                                                                         Nicolai GRIGORIȘIN  

 

 

 

 



 

Anexa 

la dispoziția primarului mun. Bălți  

nr. 213 din 04.07.2022  

 

 

Conține date cu caracter personal 

(conform Legii RM nr. 133 din 08.07.2011 

privind protecția datelor cu caracter personal) 
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