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Cu privire la organizarea alimentaţiei 

gratuite a elevilor din şcolile primare, 

gimnaziile şi liceele din subordinea 

DÎTS mun. Bălţi, pentru perioada 2022-

2023 a.s.  

În conformitate cu prevederile art. 29, alin.2 al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 

Privind administraţia publică locală, pct. 1 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1360 din 

19.12.2016 „Cu privire la modificarea punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 234 din 25.02.2005                        

”Cu privire la alimentarea elevilor”, pct. 6 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 

16.04.1993 ”Cu privire Ia protecţia copiilor şi familiilor socialmente-vulnerabile”, decizia Consiliului 

municipal Bălţi nr.6/4 din 29.04.2022 „Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru organizarea 

alimentaţiei gratuite a elevilor claselor a 5-12-a din familiile social-vulnerabile în gimnaziile şi liceele mun. 

Bălţi", decizia Consiliului municipal Bălţi nr 10/9 din 21.09.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind procedura de asigurare cu alimentaţie gratuită a elevilor claselor V-XI1 -a din gimnaziile şi liceele 

mun.Bălţi", Ordinul Ministerului Educaţiei  și Cercetării RM nr.118 din 24.02.2022 „Cu privire la normele 

financiare pentru alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățămînt”, Hotărârea grupului de lucru 

aprobată prin dispoziția primarului nr. 259 din 23.08.2022, Proces- verbal nr.1 din 26.08.2022, -  

1. Se organizează alimentaţia gratuită a elevilor din şcolile primare, gimnaziile şi liceele din subordinea   

DÎTS mun. Bălţi, pe perioada 2022-2023 a.s., în limita alocaţiilor prevăzute, după cum urmează: 

1.1. 100% elevi clasele 1-4 ( dejun);  

1.2. 7% (743 elevi) clasele 5-12 beneficiari de alimentaţie gratuită (prânz). 

2. Se aprobă lista elevilor claselor 5-12 din gimnaziile şi liceele din subordinea DÎTS mun.Bălţi, 

beneficiari de alimentaţie gratuită (prânz ), conform anexei. 

3. Se aplică pe perioada 2022 -2023 următoarele norme financiare pentru alimentarea elevilor: 

- dejunuri pentru elevii claselor 1-4 în sumă de 13,00 lei pe zi; 

- prânzuri pentru elevii claselor 5-12 în sumă de 18,00 lei pe zi. 

4. Şeful adjunct DÎTS dna O. Iurcenco să asigure executarea dispoziţiei în cauză cu privire la 

organizarea alimentaţiei gratuite a elevilor. 

5. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului mun.Bălţi, dnei 

Tatiana Dubiţkaia. 

 

 

 

    Primarul  mun. Bălți                             Nicolai GRIGORIȘIN          
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