
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 19/30 

din 22.12.2022 

 

 

Cu privire la modificarea şi completarea deciziei  

Consiliului municipal Bălţi nr.17/1 din 10.12.2021  

„Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2022” 
 

     În temeiul art.14 alin. (2) lit. n) din Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-

XVI din 28.12.2006, art.55 alin. (5), art. 58 alin. (1), art. 61 din Legea RM nr.181 din 25.07.2014 

finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale şi conform art. 24, art. 28 din Legea RM 

privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003, luând în consideraţie modificările şi 

completările ulterioare, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică şi se completează decizia Consiliului municipal nr. 17/1 din 10.12.2021 „Сu 

privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2022”, cu ulterioarele modificări şi 

completări: 

1.1. punctul 1 se expune în redacţie nouă: ,,Se aprobă: bugetul municipal pentru  anul 2022 

la venituri în sumă de 844 568,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 882 407,5 mii lei; 

soldul bugetar în sumă de – 37 839,5 mii lei, sursele de finanţare în sumă de 37 839,5 

mii lei”; 

1.2. anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului municipal Bălţi 

pentru anul 2022”, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.1 la prezenta 

decizie; 

1.3. anexa nr. 2 „Componenţa veniturilor bugetului municipal Bălţi pentru anul 2022”, se 

expune în redacţie nouă, conform anexei nr. 2 la prezenta decizie; 

1.4. anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului mun.Bălţi conform clasificaţiei 

funcţionale şi pe programe pentru anul 2022”, se expune în redacţie nouă, conform 

anexei nr. 3 la prezenta decizie; 

1.5. anexa nr. 6 „Veniturile  colectate  ale  instituţiilor bugetare,  finanţate  din  bugetul  

municipal  Bălţi,  pentru  anul  2022”, se expune în redacţie nouă, conform anexei nr.4 

la prezenta decizie.  

2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi să asigure publicarea prezentei decizii pe site-ul 

oficial al Primăriei mun. Bălţi. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a XIX 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                 Veaceslav Jucov

        

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 



Anexa nr. 1 

 la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 19/30 din 22.12.2022 

 

Anexa nr. 1 

 la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 17/1 din 10.12.2021 

 

 

INDICATORII GENERALI ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE BUGETULUI 

MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU ANUL 2022 

    

 

Denumirea Cod Eco 
Suma,                          

mii lei 

 

      

 

I. VENITURI, total 1 844 568,0 

 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 
  

584 102,8 

 

II. CHELTUIELI ȘI ACTIVE NEFINANCIARE, total 2+3 882 407,5 

 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -37 839,5 

 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9 37 839,5 

 

Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul 

ţării  
415 598,9 

 

Împrumuturi interne de la instituţiile financiare 552 28 103,6 

 
Rambursarea împrumutului instituţiilor financiare 552120 -63 078,8 

 

Primirea împrumutului de la instituțiile financiare 552110 91 182,4 

 

Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 910 9 137,0 

 

Sold de mijloace bănești la sfîrşitul perioadei 930 0,0 
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Anexa nr. 2 

 la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 17/1 din 10.12.2021 

 

 

COMPONENŢA VENITURILOR BUGETULUI MUNICIPAL BĂLŢI PENTRU 

ANUL 2022 

 
Denumirea Cod Eco  Suma, mii lei 

 

TOTAL  VENITURILE  BUGETULUI  MUNICIPAL 844 568,0 

 

IMPOZITE PE VENIT 111000 156 034,0 

 

Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 148 350,0 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 5 414,0 

 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară 

activitați indepedente în domeniul comerțului 
111124 550,0 

 

Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul 

transportului rutier de persoane în regim de taxi 
111125 1 050,0 

 

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în 

posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 
111130 670,0 

 

IMPOZITE PE PROPRIETATE  113000 26 763,1 

 

Impozitul funciar 113100 456,0 

 

Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice, 

înregistrate în calitate de întreprinzător 
113161 430,0 

 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni 113171 26,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare 113200 26 297,1 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 2 700,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 3,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 

persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de 

întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor 

imobiliare 

113230 9 110,0 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către 

persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de 

piaţă) a bunurilor imobiliare 

113240 14 484,1 

 

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 113300 10,0 

 

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II 113312 10,0 



 

IMPOZITE ŞI TAXE PE MĂRFURI ŞI SERVICII 114000 42 041,5 

 

Taxe pentru servicii specifice 114410 36 820,5 

 

Taxa de piaţă 114411 6 063,5 

 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 3 600,0 

 

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de 

călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor 

(comunelor) 

114413 1 776,5 

 

Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) 114414 15,0 

 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 2 308,0 

 

Taxa pentru parcare 114416 397,5 

 
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 114418 22 660,0 

 

Alte taxe pentru servicii specifice 114420 421,0 

 

Taxa pentru cazare 114421 417,0 

 

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale 114423 4,0 

 

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru 

practicarea unor genuri de activitate 
114520 4 500,0 

 

Taxa pentru patenta de întreprinzinzător 114522 4 500,0 

 

Taxele pentru resursele naturale 114610 300,0 

 

Taxa pentru apă 114611 300,0 

 

Granturi primite 130000 9 162,4 

 

Granturi primite de la organizatiile internationale 132000 9 162,4 

 

Granturi curente primite de la organizaţiile 

internaţionale pentru proiecte finanţate din surse 

externe 

132120 2 432,6 

 

Granturi curente primite de la organizaţiile internaţionale 

pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul 

local de nivelul II 

132122 2 432,6 

 

Granturi capitale primite de la organizaţiile internaţionale 

pentru proiecte finanţate din surse externe pentru bugetul 

local de nivelul II 
132222 6 729,8 

 
VENITURI DIN PROPRIETATE 141000 5 492,7 

 
Dividende primite 141200 158,0 

 

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat 

(municipale) în bugetul local de nivelul II 
141232 158,0 

 

Renta 141500 5 334,7 

 
Venituri de la arenda terenurilor cu destinatie agricola 141520 2,0 

 

Arenda terenurilor cu destinaţie agricolă încasată în 

bugetul local de nivelul II 
141521 2,0 



 

Venituri de la arenda terenurilor cu altă destinatie decit 

cea agricola 
141530 2 800,0 

 

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă 

încasată în bugetul local de nivelul II 
141532 2 800,0 

 

Venituri din concesiuni si inchirieri 141540 2 532,7 

 

Redeventa din concensionarea activelor si terenurilor, 

incasata in bugetul local de nivelul II 
141542 2 532,7 

 

VENITURI DIN VÎNZAREA MĂRFURILOR ŞI 

SERVICIILOR 
142000 19 041,6 

 

Taxe şi plăţi administrative 142200 1 002,2 

 

Taxe administrative 142210 62,0 

 

Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul 

unitatii administrativ-teritoriale 
142211 2,0 

 

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de 

construire sau desfiinţare în bugetul local de nivelul II  
142214 60,0 

 

Plăţi administrative 142240 940,2 

 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele 

fizice în casele de schimb valutar 
142245 940,2 

 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către 

instituţiile bugetare 
142300 18 039,4 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  142310 15 970,3 

 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 2 069,1 

 

AMENZI ŞI SANCŢIUNI  143000 120,0 

 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 143100 120,0 

 

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul 

local de nivelul II  
143120 120,0 

 

DONAŢII VOLUNTARE 144000 1 794,9 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente 144100 1 594,9 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne 
144110 1 594,9 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 
144114 1 594,9 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale 144200 200,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

interne 
144210 200,0 

 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 
144214 200,0 

 
ALTE VENITURI ŞI VENITURI 

NEIDENTIFICATE 
145000 15,0 

 

Alte venituri 145100 15,0 



 

Alte venituri încasate în bugetele locale 145140 15,0 

 

Impozitul  unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru 

tehnologa informatiei 
145161 15,0 

 

TRANSFERURI PRIMITE ÎNTRE BUGETUL DE 

STAT ŞI BUGETELE LOCALE 
191000 584 102,8 

 

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele 

locale de nivelul II 
191100 576 029,4 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 
191110 573 818,4 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

învățământul preșcolar, primar, secundar general, special 

și complementar (extrașcolar). 

191111 478 686,9 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie speciala  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

asigurarea şi asistenţa socială. 

191112 17 950,2 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli 

sportive. 

191113 42 571,0 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între 

bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru 

infrastructura drumurilor. 

191116 34 610,3 

 

Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală 

între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 
191139 2 211,0 

 

Transferuri primite intre instituţiile bugetului de stat si 

instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191300 8 073,4 

 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială intre 

instituţiile bugetului de stat si instituţiile bugetelor locale 

de nivelul II 

191310 5 265,2 

 

Transferuri capitale primite cu destinaţie speciala intre 

institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale 

de nivelul II 

191320 2808,2 
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Anexa nr. 3 

 la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. 17/1 din 10.12.2021 

 

 

RESURSELE ŞI CHELTUIELILE BUGETULUI MUNICIPAL BĂLŢI CONFORM 

CLASIFICAȚIEI FUNCȚIONALE ȘI PE PROGRAME PENTRU ANUL 2022 

 

Gr. 

principală 
Denumirea Cod 

Suma,                         

mii lei 

 
  

CHELTUIELI ȘI ACTIVE 

NEFINANCIARE, total 
2+3 882 407,5 

 
  CHELTUIELI RECURENTE, total (2+3)-3192 878 879,9 

 
  CHELTUIELI DE PERSONAL, total 21 442 755,8 

 
  INVESTIȚII CAPITALE, total 3192 3 527,6 

 
01  Servicii de Stat cu destinaţie generală 

 
   Resurse, total   19 467,4 

 
  Resurse generale 1 17 974,2 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 1 493,2 

 
  Cheltuieli, total   19 467,4 

 
  

Programul 03 "Executivul şi serviciile de 

suport" 
03 28 756,4 

 
  

Programul 05 "Managementul finanţelor 

publice" 
05 5 547,5 

 
  Programul 08 "Domenii generale de stat"  08 1 200,0 

 
  Programul 08 "Domenii generale de stat"  08 -21 689,5 

 
  

Programul 17 "Datoria de stat și a autorităților 

publice locale" 
17 5 653,0 

 
02 Apărare Naţională 

 
   Resurse, total   913,7 

 
  Resurse generale 1 913,7 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   913,7 

 
  Programul 31 ”Apărare Naţională” 31 913,7 

 
04 Servicii în domeniul economiei 

 
   Resurse, total   123 147,0 

 
  Resurse generale 1 123 147,0 



 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   123 147,0 

 
  

Programul 50 "Servicii generale economice şi 

comerciale" 
50 700,0 

 
  

Programul 50 "Servicii generale economice şi 

comerciale" 
50 1 237,3 

 
  Programul 64 "Dezvoltarea transporturilor" 64 121 209,7 

 
  Programul 66 "Dezvoltarea turismului" 66 0,0 

 
05 Protecţia mediului 

 
   Resurse, total   19 817,5 

 
  Resurse generale 1 19 817,5 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 0,0 

    Cheltuieli, total   19 817,5 

 
  Programul 70 "Protecţia mediului" 70 19 817,5 

 
06 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 

 
   Resurse, total   63 529,1 

 
  Resurse generale 1 63 529,1 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   63 529,1 

 
  

Programul 75 "Dezvoltarea gospodăriei de 

locuinţe şi serviciilor comunale" 
75 63 529,1 

 
07 Ocrotirea Sănătăţii 

 
   Resurse, total   204,1 

 
  Resurse generale 1 204,1 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 0,0 

 
  Cheltuieli, total   204,1 

 
  

Programul 80"Sănătatea publică şi serviciile 

medicale" 
80 204,1 

 
08 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 

 
   Resurse, total   87 142,4 

 
  Resurse generale 1 82 247,3 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 4 895,1 

 
  Cheltuieli, total   87 142,4 

 
  Programul 85 "Cultura, cultele şi odihna" 85 30 397,4 

 
  Programul 86 "Tineret şi sport" 86 56 745,0 



 
09 Învățământ 

 
   Resurse, total   511 100,2 

 
  Resurse generale 1 498 422,1 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 12 678,1 

 
  Cheltuieli, total   511 100,2 

 
  Programul 88 "Învăţământ" 88 511 100,2 

 
10 Protecţie Socială 

 
   Resurse, total   57 086,1 

 
  Resurse generale 1 55 551,5 

 
  

Resurse colectate de autorităţi/instituţii 

bugetare 
2 1 534,6 

 
  Cheltuieli, total   57 086,1 

 
  Programul  90 "Protecţia socială" 90 57 086,1 
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Anexa nr. 6 

 la decizia Consiliului mun. Bălți 
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VENITURILE COLECTATE  ALE  INSTITUŢIILOR BUGETARE,  FINANŢATE  

DIN  BUGETUL  MUNICIPAL  BĂLŢI,  PENTRU  ANUL  2022 

 

 Cod 

(F1F3) 

Cod        

(Eco 6) 
Denumirea  

Suma           

(mii lei) 
 

 

 

TOTAL  VENITURI  COLECTATE 20 774,5 

 

01   Servicii de stat cu destinaţie generală 1 243,2 

 

0111   Autorităţi legislative şi executive 1 241,2 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 756,4 

 

  

   inclusiv:                                                                 

Veniturile arhivelor de la ordonarea, păstrarea şi 

valorificarea documentelor, microfilmarea şi 

executarea copiilor documentelor, elaborarea 

materialelor instructive şi metodice privind ţinerea 

lucrărilor de secretariat şi organizarea activitaţii 

arhivelor departamentale. 

30,0 

 

Veniturile de la prestarea serviciilor în domeniul 

arhitecturii şi urbanismului, gospodăriei municipale 
506,4 

 

Alte venituri de la serviciile cu plată 220,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
484,8 

 

  

inclusiv:                                                                                 

Veniturile de la locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public    

484,8 

 

0112    "Managementul finanţelor publice" 2,0 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2,0 

 
06   

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 

comunale 
250,0 

 
  144114 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
250,0 



 
  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare 

250,0 

 
  144214 

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
0,0 

 
  

inclusiv:                                                                         

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 

0,0 

 
08   Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 4 895,1 

 
0812   Servicii  de sport  şi cultură fizică 2 934,9 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 856,9 

 
  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                            

(probe pe apă) 
2 820,0 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată  (ŞSS de 

Fotbal) 
36,9 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
78,0 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Şcoala Sportivă nr.1) 
78,0 

 

0820   Servicii în domeniul culturii 1 960,2 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1 038,8 

 

  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (cercuri 

cu plată) 
1 003,8 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (program 

artistic) 
15,0 

 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                         

(bilete) 
20,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
144,4 

 

  

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Biblioteci) 
9,0 

 

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Muzee şi expoziţii) 
10,0 

 

Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (Palate şi case de cultură, cluburi şi alte 

instituţii similare) 

125,4 

 

  144114 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
777,0 



 

  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare (Primăria, DC) 

777,0 

 

09   Învăţământ 12 678,1 

 

0911   Educaţie timpurie 8 555,9 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 8 358,0 

 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ) 
8 358,0 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
197,9 

 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile preşcolare) 
197,9 

 

0912   Învăţămînt primar 19,2 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
19,2 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile primare) 
19,2 

 

0921   Învăţămînt gimnazial 858,8 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
858,8 

 

  
Veniturile de la chiria\arenda bunurilor proprietate 

publică (gimnazii) 
858,8 

 

0922   Învăţămînt liceal 284,3 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
284,3 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (licee) 
284,3 

 

0950   Învăţămînt nedefinit după nivel 2 959,9 

 

  142310 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 2 958,2 

 

  
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată                                                                         

(plata părintească în instituţiile extraşcolare ) 
2 958,2 

 

  142320 
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului  

public      
1,7 

 

  
Veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate 

publică (în instituţiile extraşcolare ) 
1,7 

 

10   Protecţie Socială 1 708,1 

 

1070   Protecţie împotriva excluziunii sociale 940,2 



 

  142245 
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
940,2 

 

  
Veniturile de la cumpărarea valutei străine de către 

persoanele fizice în casele de schimb valutar 
940,2 

 

  144114 
Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din 

surse interne pentru instituţiile bugetare 
767,9 

 

  

inclusiv:                                                                                                                                               

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse 

interne pentru instituţiile bugetare (Primăria 

mun.Bălți, Centrul de Criză Familială Sotis) 

767,9 
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