
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2022 

Proiect 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei  

Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 27.05.2022 

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între  

Primăria municipiului Bălți și BC “Moldindconbank” S.A.” 

 În conformitate cu art. 14, alin. (1), alin. (2), lit. p1), lit. y) din Legea RM privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei 

sociale, Legea nr. 190 din 08.05.2003 cu privire la veterani, Legea nr. 909 din 30.01.1992 

privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la 

Cernobîl, Legea nr. 156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, Hotărârea 

Guvernului nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, 

decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/7 din 11.03.2022 „Cu privire la aprobarea Acordului de 

colaborare între Primăria municipiului Bălți și BC “Moldindconbank” S.A.””, în scopul 

determinării categoriilor de beneficiari ai cardului de plată, emis BC “Moldindconbank” S.A.” și 

condițiilor de acordare a acestuia,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se modifică și se completează decizia Consiliului municipal Bălți nr. 7/11 din 27.05.2022 

„Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria municipiului Bălți și BC 

“Moldindconbank” S.A.”, după cum urmează: 

- în punctul 1 al deciziei sintagma „conform anexei” se substituie cu sintagma „conform 

anexei nr.1”; 

- punctul 1 al deciziei se completează cu subpunctele 1.1., 1.2., după cum urmează: 

 “1.1. Se aprobă beneficiarii cardului de plată emis de BC “Moldindconbank” S.A.”, 

conform anexei nr. 2”, conform anexei nr. 1 la prezenta decizie; 

 “1.2. Se aprobă condițiile acordării cardului de plată emis de                                             

BC “Moldindconbank” S.A.”, conform anexei nr. 3”, conform anexei nr. 2 la 

prezenta decizie; 

- în anexă la decizie articolul 2 , p. f) se aprobă în redacție nouă, după cum urmează: 

 “va promova cardurile de plăți emise de BC “Moldindconbank” S.A.”, conform   

categoriilor de beneficiari și condițiilor de acordare aprobate”. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 

43) în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcină comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare; pentru drept şi disciplină; pentru 

educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a XIII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul interimar 

al Consiliului municipal Bălţi                                        Ludmila Dovgani 



Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____din_______2022 

 

Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 7/11 din 27.05.2022 

 

Beneficiarii cardului de plată 

emis de BC “Moldindconbank” S.A.” : 

 

    1.  Persoanele cu viza de reședință/domiciliu în mun. Bălți, care primesc pensii și alocații de 

stat și alte prestații sociale prin intermediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Bălți 

a) pensie pentru limită de vârstă; 

b) pensie de dizabilitate; 

c) pensie de urmaş; 

d) pensie special (pensia specială reprezintă pensia publică stabilită și plătită conform 

prevederilor altor legi); 

e) pensie anticipată pentru limită de vârstă. 

2. Mamele cu mulți copii care au născut și educat pînă la vârsta de 8 ani cinci și mai mulți 

copii, care beneficiază  de pensie pentru limită de vârstă; 

3. Veteranii de război: 

a) participanţii la război: 

b) persoanele asimilate participanţilor la război: 

- militarii, inclusiv cei trecuţi în rezervă (în retragere), şi angajaţii civili, decoraţi cu 

ordine şi medalii pentru serviciu militar impecabil, care şi-au îndeplinit serviciul 

militar în perioada 22 iunie 1941–3 septembrie 1945 în unităţi militare, instituţii 

militare, instituţii de învăţămînt militar, ce nu făceau parte din armata activă; 

- persoanele care s-au aflat în oraşul Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada 

blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944), decorate cu insigna "Locuitor al 

oraşului Leningrad în blocadă" sau cu medalia "Pentru apărarea Leningradului"; 

- persoanele decorate cu ordine sau medalii pentru muncă plină de abnegaţie în anii 

celui de-al doilea război mondial, care în perioada 22 iunie 1941 – 9 mai 1945 au 

lucrat în spatele frontului cel puţin 6 luni, cu excepţia perioadelor de lucru pe 

teritoriile temporar ocupate ale fostei U.R.S.S.; 

- foştii deţinuţi ai lagărelor de concentrare, ghetourilor şi altor locuri de detenţie 

forţată, create de Germania fascistă şi aliaţii ei, în perioada celui de-al doilea război 

mondial. 

4. Persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului, care au participat la acţiunile de luptă în 

cel de-al doilea război mondial; 

5. Persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului și veteranii de război participanți la 

acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor 

state 

6. Persoane cu dizabilităţi de pe urma războiului și veteranii de război participanți la 

acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii 

Moldova; 

7. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la 

C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură 

cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte: 



a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la 

lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. 

Cernobîl; 

b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în 

cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele 

Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de 

interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare 

a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl; 

c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia 

Republicii Moldova. 

7.1. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 

1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de 

înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari 

recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul 

în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitaea Statului, în trupele 

de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de 

lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare. 

7.2. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 

1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.Cernobîl, în zona de 

înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi -au satisfăcut în 

această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru 

Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni 

militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de 

înstrăinare.   

8. Persoanele care beneficiază de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului    până la 

vârsta de 3 ani; 

9. Persoanele care beneficiază de indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea pînă la 

vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină, 

persoanelor asigurate şi neasigurate; 

10. Persoanele care primesc ajutor bănesc pentru unele categorii de persoane pentru perioada 

rece a anului din resursele bugetului municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.____din_______2022 

 

Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 7/11 din 27.05.2022 

 

 

 

 

Condițiile acordării cardului de plată 

emis de BC “Moldindconbank” S.A.”  

 

 

     Persoanele cu viza de reședință și domiciliați în mun. Bălți  depun o cerere la Ghișeul Unic, 

Primăria municipiului Bălți, prezentând copia buletinului de identitate/legitimația de 

pensionar/certificatul de dizabilitate și capacitate de muncă; 

 

- În 10 zile lucrătoare, cererea va fi confirmată și transmisă către B.C. Moldindconbank 

S.A.; 

 

- B.C. Moldindconbank, în termen de 20 zile lucrătoare, va emite beneficiarilor cardurile 

bancare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 
 

 

 

 

 

 

  


