
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 15/2 

din 28.10.2022 

 

 

 

Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din 

Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal 

pentru anul 2022 

 

În conformitate cu art.14 alin. 2) lit. n1) din Legea RM  privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, art.27 din Legea RM  privind finanţele publice locale nr.397-XV din 

16.10.2003, Legea nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, 

decizia Consiliului municipal Bălţi ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea 

şi executarea Fondului de Rezervă a Primăriei municipiului Bălţi” nr. 9/3 din 25.12.2007 cu 

modificările şi completările ulterioare, dispoziţia primarului nr. 166 din 12.04.2016 ”Cu privire 

la crearea comisiei de examinare a solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul 

de Rezervă aprobat în bugetul municipal”, procesul-verbal al comisiei de examinare a 

solicitărilor de acordare a ajutorului financiar unic din Fondul de Rezervă  nr. 9 din 26.10.2022 și 

luând în consideraţie necesitatea cheltuielilor suplimentare, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se distribuie din Fondul de Rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2022 suma 

de 52,0  mii lei, conform anexei. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Serghei Gramma 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 15/2 din 28.10.2022 

    

Precizările introduse în bugetul municipal pe anul 2022 din contul Fondului de Rezervă 

Grupa 

principală 

Denumirea Cod Eco   Suma               

(mii lei) 

01 Servicii de stat cu destinaţie generală  -52,0 

 Programul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă şi de 

intervenţie” 

2819 -52,0 

Cheltuieli   52,0 

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei    52,0 

10 Protecţie socială  52,0 

Programul 9012 „Protecţie socială în cazuri excepţionale”  52,0 

p.3.1.d. Acordarea ajutorului financiar unic, pentru tratament  52,0 

 ajutor material pentru tratamentul  3,0 

 ajutor material pentru tratament   2,0 

 ajutor material pentru tratament   3,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   2,0 

 ajutor material pentru tratament   2,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament I  1,0 

 ajutor material pentru tratament  1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   2,0 

 ajutor material pentru tratament  3,0 

 ajutor material pentru tratamentul  5,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament  1,0 

 ajutor material pentru tratament   1,0 

 ajutor material pentru tratament  5,0 

 ajutor material pentru tratamentul  5,0 

 ajutor material pentru tratament  5,0 
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