
REPUBLI CA MOLDOVA          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА                                     
PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

               

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

   
Nr. 357 

din  21.11.2022  

 
 

Cu privire la distribuirea mijloacelor 

financiare din Fondul de Intervenție 

al Guvernului RM, anul 2022. 

 

 În conformitate cu art.29, litera f) din Legea Republicii Moldova privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.27 alin.2 al Legii Republicii Moldova privind 

finanţele publice locale nr. 397 –XV din 16.10.2003, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art. VI și VI1 din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea 

unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, 

Hotărîrea Guvernului nr. 768 din 09.11.2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare și în 

scopul asigurării procedurii de transparență cu privire la repartizarea mijloacelorfinanciare din 

Fondul de Intervenție al Guvernului RM, -  

 

 1. Se distribuie mijloacele financiare din Fondul de Intervenție al Guvernului RM în 

sumă de 400,0 mii lei, conform anexei. 

 2.  Direcția Generală Financiar-Economică va majora veniturile și cheltuielile bugetului 

municipal cu suma transferurilor primite din Fondul de Intervenție al Guvernului RM, pentru 

asigurarea prevederilor cadrului normativ privind acordarea indemnizațiilor unice angajaților 

infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.  

 3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului mun. 

Bălți dlui Ghenadie ȘMULSCHII.  

 

 

 

 

        

 

 

 

   Primar al mun.Bălţi                                                                         Nicolai GRIGORIȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

la dispoziția primarului 

nr. 357 din 21.11.2022  

 
Distribuirea mijloacelor bugetare din Fondul  de Intervenție  

al Guvernului RM pentru anul 2022 

mii lei 

Grupa principală  10 „Protecție socială” 

 

Org1i 2001 Direcția Generală Asistență Socială, Sănătate și 

Protecția Socială 

400,0 

Org2 03744  Aparatul DGASSPF 400,0 

S3S4 402 Fondul de Intervenție al Guvernului RM  

F1F3 1099 Alte servicii de protecție socială   

P1P2 9019 Protecție socială a unor categorii de cetățeni   

P3 00348  Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de 

populație  

 

Eco K6 272600  Ajutoare bănești  400, 0  
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