
        Republica Moldova                                         Республика Молдова     

     PRIMĂRIA mun. BĂLŢI                    ПРИМЭРИЯ мун. БЭЛЦЬ 
  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DISPOZIŢIA   PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРИМАРА 

      

Nr. 392 

din 19.12.2022 
     

Cu privire la crearea Comisiei locale  privind 

determinarea dreptului la ajutorul financiar de urgență  

în sprijinul unor categorii de populație vulnerabilă  

în mun. Bălți  

 

  

         În conformitate cu art. 29, alin. (1), lit. a), j), r) al Legii Republicii Moldova privind 

administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, întru executarea Ordinului MMPS nr. 108 

din data de 06.12.2022, cu privire la măsurile de implimentare a proiectului „ Acordarea asistenței 

financiare de urgență pentru populația afecatată  de criză și integrarea răspunsului la șocuri în 

sistemul național de protecție socială din Republica Moldova” precum și în scopul asigurării 

controlului intern la realizarea activității pentru stabilirea ajutorului financiar de urgență în cuantum 

de 700.00 lei, acordată pentru o perioadă de 6 luni (noiembrie- decembrie 2022 și ianuarie - aprilie 

2023) familiilor /persoanelor defavorizate ,- 

 

     1.    Se crează Comisia locală pentru determinarea dreptului la ajutorul financiar de urgență    

     pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul donatorilor Agențiilor    

     Națiunilor Unite (PAM/UNWFP, UNFPA, ICNUR/UNHCR și UNICEF) în următoarea   

     componență:    

                                                                                     

                 -   Irina Serdiuc – președintele Comisiei, secretar Consiliul municipal Bălți; 

     -   Veronica Munteanu – șef Direcția generală asistență socială, sănătate și protecția    

     familiei; 

     -   Luminița Zasadnîi – șef Secția prestații sociale în cadrul Direcției generale asistență  

     socială,  sănătate și protecția familiei; 

     -   Natalia Tighineanu – șef  Secția protecția persoanelor în etate, adulte și cu dizabilități  

     adulte  în  cadrul Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei; 

     -   Natalia Luchianiuc – contabil -șef, Direcția generală asistență socială, sănătate și   



     protecția familiei;  

-   Marina Levcenco  – președintele comisiei consultative  de specialitate pentru educație,        

     protecție socială, sănătate publică ; 

-   Cristina Craevscaia –Derenova  –președintele comisiei consultative de specialitate                           

     pentru activități economic-financiare. 

 

 Funcția de secretar al Comisiei va fi îndeplinită de  asistentul social supervizor, Dna 

Carolina Pozeiciuc, (fără drept de vot). 

           

        2.      În activitatea sa, Comisia locală se conduce de prevederile Regulamentului cu privire la   

         modul de stabilire și plată a ajutorului financiar de urgență, aprobat prin Ordinului MMPS   

         nr. 108 din data de 06.12.2022; 

 

        3.        Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina secretarului Consiliului   

        Municipal Bălți, dna Irina Serdiuc. 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

     Primar al municipiului Bălţi                                                                            Nicolai GRIGORIȘIN 
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