
Conținutul
Suma,        

mii  lei

Reabilitarea drumului de acces spre grădinița nr.10, din 

partea blocului de locuit situat pe str.Hotin nr.10

Reparația zonei pietonale și intrarea în curtea grădiniței-

creșe nr.21, precum și reabilitarea zonei de joacă a copiilor

Repararea zonei pietonale și a drumului de acces către 

grădinița-creșă nr.20

Schimbarea geamurilor în Liceul Teoretic „Ștefan cel 

Mare” mun.Bălți
300,0 Se acceptă

Mijloacele financiare se vor aloca din contul 

redistribuirii componentei municipale pe 

parcursul anului 2023.

Iluminarea scărilor blocurilor aflate în gestiunea „GLC” 

mun.Bălț
Se acceptă

Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Majorarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii:                                                                              

- Cod CAEM 77.11 Activităţi de închiriere de autoturisme 

şi de autovehicule rutiere uşoare cu suprafaţa până la 200 

m2 de la 2 000 lei până la 6 000 lei; cu suprafaţa  mai mare  

200 m2 de la 4 000 lei până la 10 000 lei;                                                                           

- Cod CAEM 79.11 Activităţi ale agenţiilor turistice  de la   

4 000 lei până la 20 000 lei;                                                     

- Cod CAEM 79.12 Activităţi ale tur-operatorilor de la       

4 000 lei până la 20 000 lei;

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Tabelul Cotele 

taxei pentru unitățole comerciale și/sau de 

prestări servicii pe teritoriul municipiului 

Bălți  la Anexa nr.9 Сotele taxelor locale 

pentru anul 2023 ).

Majorarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii:                                                                              

- Cod CAEM 46.46 Comerţul cu ridicata al produselor 

farmaceutice de la 30 000 lei până la 50 000 lei;                    

- Cod CAEM 47.30 Comerţul cu amănuntul al 

carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

de la 150 000 lei până la 200 000 lei;   

Acceptat

  DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Tabelul Cotele 

taxei pentru unitățole comerciale și/sau de 

prestări servicii pe teritoriul municipiului 

Bălți  la Anexa nr.9 Сotele taxelor locale 

pentru anul 2023 ).

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul 

„Privind aprobarea bugetului mun.Bălți pentru anul 2023”

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

CRAEVSCAIA-

DERENEOVA 

Cristina,                     

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

2.



Conținutul
Suma,        

mii  lei

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

Majorarea taxei pentru amenajarea teritoriului de la 100 lei 

până la 120 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator 

al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de 

fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru 

fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în 

sectorul justiţiei

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Anexa nr.9 Сotele 

taxelor locale pentru anul 2023 ).

Majorarea taxei pentru cazare de la 2% până la 5% venitul 

din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile 

cu funcţii de cazare

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Anexa nr.9 Сotele 

taxelor locale pentru anul 2023 ).

Majorarea taxei  pentru prestarea serviciilor de transport 

auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor 

(comunelor) de la 250 lei până la 500 lei pentru fiecare 

unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri până la 

8 locuri inclusiv

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Anexa nr.9 Сotele 

taxelor locale pentru anul 2023 ).

Majorarea taxei  pentru parcare de la 10 lei pînă la 12  lei 

anual pentru fiecare m²
Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Anexa nr.9 Сotele 

taxelor locale pentru anul 2023 ).

Dublarea numărului de beneficiari ai bursei municipale
Se acceptă 

parțial

Conform Deciziei Consiliului mun.Bălți 

nr.19/16 din 22 decembrie 2022 au fost 

incluse modificări în Regulamentul privind  

acordarea burselor municipale .

Extinderea (majorarea) spațiilor amenajate cu arbuști 

decorativi (magnolie, sacura)
Se acceptă

Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru amenajarea teritoriului și întreținerea 

spațiilor verzi pentru anul 2023.

Instalarea camerelor de luat vederi în locuri publice Se acceptă
Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Amenajarea drumului de acces spre Școala de Arte Plastice 

mun.Bălți
Se acceptă

Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023.

CRAEVSCAIA-

DERENEOVA 

Cristina,                     

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

2.



Conținutul
Suma,        

mii  lei

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

3.

BRUZINSCHII 

Nichita,                        

antrenor principal al 

Clubului de Fotbal 

„Olimpia”

Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru activitatea 

clubului de fotbal „Olimpia”
800,0 Se acceptă

 Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Excluderea consilierilor municipali din lista categoriilor de 

cetăţeni, căror se acordă dreptul la înlesnirile pentru 

călătorii în transportul electric al mun.Bălţi

Respins
 Legea RM „Privind statutul alesului local” 

nr.768-XIV din 02.02.2002 art.23 alin.(2).

Construcția/reconstrucția lacului orășenesc

Reconstrucția parcului din „Cartierul 8”, mun.Bălți

Construcția unui nou bazin în mun.Bălți

5.

SERDIUC Irina, 

secretar al Consiliului 

municipal Bălți 

Finanțarea proiectelor asociațiilor obștești 200,0 Se acceptă

În urma aprobării Regulamentului privind 

mecanismul de finanțare nerambursabilă a 

proiectelor organizațiilor necomerciale.

Reparația sistemului de încălzire al Centrului Stomatologic 

municipal Bălți
300,0

Reparația holului 400,0

Procurarea mobilierului din hol și în cabinete 100,0

Procurarea a 2 boilere 4,0

Instalarea pavajului în jurul Centrului Stomatologic 

municipal Bălți”
150,0

Procurarea unei turnătorii pentru laborator 120,0

Repararea fasadei garajelor 200,0

Achiziționarea sistemului de ventilare 118,5 Se acceptă
În limita mijloacelor financiare aprobate 

pentru anul 2023

Revizia tehnică a clădirii centrului 200,0 Se acceptă
În limita mijloacelor financiare aprobate 

pentru anul 2023

8.

MARCOCI Boris, 

deputat în 

Parlamentul RM

Proiectarea conductei de canalizare menajeră pe 

str.Salcîmilor, mun.Bălți
Se acceptă

În limita mijloacelor financiare aprobate 

pentru anul 2023

 Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Se acceptă40 000,0

Se acceptă

4.

GRIGORIȘIN         

Nicolai,                     

Primar al mun.Bălți 

6.

NOVAC Veaceslav, 

medic șef interimar al 

IMSP „Centrul 

Stomatologic 

municipal Bălți”

7.

SERDIUC Irina, 

secretar al Consiliului 

municipal Bălți 



Conținutul
Suma,        

mii  lei

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

9.

IAȚCO Ala, 

președintele 

Asociației Obștești 

„Uniunea pentru 

Echitate și Sănătate”

Finanțarea activităților complexe de prevenire și suport 

adresate grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV din 

mun.Bălți

170,7 Se acceptă
Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.

Alocarea mijloacelor financiare pentru instalarea 

panourilor fotovoltaice pe acoperișul Palatului Municipal 

de Cultură mun.Bălți

1 400,0 Se acceptă
În limita mijloacelor financiare aprobate 

pentru anul 2023.

Alocarea mijloacelor financiare pentru demontarea și 

montarea minelor de ventilare în Palatul Municipal de 

Cultură mun.Bălți

298,0 Se acceptă
În limita mijloacelor financiare aprobate 

pentru anul 2023.

11

Gramma Serghei,  

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

Majorarea taxei pentru dispozitivele publicitare • la 

amlasarea dispozitivului  în I zonă – de la 700 lei până la 

1100 lei anual pentru fiecare  m²;

•  la amlasarea dispozitivului  în zonă  II –  de la 500 lei 

până la 800 lei anual pentru fiecare  m²;

•  la amlasarea  dispozitivului în zonă III  – de la 400 lei 

până la 650 lei anual pentru fiecare  m²

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Anexa nr.9 Сotele 

taxelor locale pentru anul 2023 ).

12

Jucov Veaceslav, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

Majorarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări 

servicii:                                                                                                  

Cod CAEM 46.22 Comerţul cu ridicata al florilor şi al plantelor cu 

suprafaţa                                                                                                        

- până la 25 m2  de la 2 000 lei până la 4 000 lei mai                               

- mare de 25 m2 şi până la 50 m2 de la 4 000 lei până la 8 000 lei                                                                                                                   

- mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 de la 8 000 lei până la 16 

000 lei                                                                                                                  

- mai mare de 100 m2 până la 300 m2  de la 10 000 lei până la 20 

000 lei                                                                                                                   

- mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2 de la 12 000 lei până la 24 

000 lei                                                                                                                  

- mai mare de 1 000 m2  până la 2 000 m2  de la 50 000 lei până la 

100 000 lei                                                                                        - 

mai mare de 2 000 m2 de la 75 000 lei până la 150 000 lei.      

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Tabelul Cotele 

taxei pentru unitățole comerciale și/sau de 

prestări servicii pe teritoriul municipiului 

Bălți  la Anexa nr.9 Сotele taxelor locale 

pentru anul 2023 ).

10.

SMIRNOV Stela,               

Șef Direcția Cultură 

mun.Bălți



Conținutul
Suma,        

mii  lei

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

Cod CAEM 47.76 Comerţul cu amănuntul al florilor, plantelor şi 

al seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al 

hranei pentru acestea în magazine specializate cu suprafața                                                                 

- până la 30 m2  de la 550 lei până la 1 100 lei                                  - 

mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 de la 1 080 lei până la         3 

300 lei                                                                                               - 

mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 de la 1 600 lei până la       3 

300 lei                                                                                               - 

mai mare de 100 m2 până la 200 m2  de la 5 000 lei până la 9 000 

lei                                                                                                   - 

mai mare de 200 m2  până la 300 m2 de la 9 000 lei până la 17 000 

lei                                                                                                   - 

mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2  de la 12 000 lei până la 19 

000 lei                                                                                              - 

mai mare de 1000 m2  până la 2000 m2  de la 50 000 lei  până la 90 

000 lei                                                                                              - 

mai mare de a 2000 m2  de la 75 000 lei  până la 140 000 lei      

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Tabelul Cotele 

taxei pentru unitățole comerciale și/sau de 

prestări servicii pe teritoriul municipiului 

Bălți  la Anexa nr.9 Сotele taxelor locale 

pentru anul 2023 ).

13

Burlacu Sergiu, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

Majorarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări 

servicii:                                                                                                  

- Cod CAEM 47.77 Comerţul cu amănuntul al ceasurilor şi 

bijuteriilor în magazine specializate cu suprafața                               - 

până la 30 m2  de la 660 lei până la 2 000 lei                                  - 

mai mare de 30 m2 şi până la 50 m2 de la 1 296 lei până la         5 

000 lei                                                                                                 -  

mai mare de 50 m2 şi până la 100 m2 de la 1 920 lei până la       7 

000 lei                                                                                                - 

mai mare de 100 m2 până la 200 m2  de la 6 000 lei până la        12 

000 lei                                                                                                   

- mai mare de 200 m2  până la 300 m2 de la 10 800 lei până la    21 

000 lei                                                                                                   

- mai mare de 300 m2  până la 1 000 m2  de la 14 400 lei până la 30 

000 lei                                                                                              - 

mai mare de 1 000 m2  până la 2000 m2  de la 60 000 lei  până la 

90 000 lei                                                                                              

- mai mare de a 2 000 m2  de la 90 000 lei  până la 135 000 lei   

Acceptat

 DCM nr.18/1 din 14 decembrie 2022 „Cu 

privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022”  (Tabelul Cotele 

taxei pentru unitățole comerciale și/sau de 

prestări servicii pe teritoriul municipiului 

Bălți  la Anexa nr.9 Сotele taxelor locale 

pentru anul 2023 ).



Conținutul
Suma,        

mii  lei

  Din contul mijloacelor financiare planificate 

pentru întreținerea și reparația drumurilor 

pentru anul 2023 (Fondul Rutier).

Se acceptă

Nr. 

d/o

Autorul 

propunerilor

Recomandarea
Suma 

acceptată
Argumentarea solicitării

BÎNZARI Svetlana, 

consilier în Consiliul 

municipal Bălți

1.

Programul Municipal „Alimentarea copiilor sugari” 2022-

2025 
162,0 Se acceptă

În limita mijloacelor financiare aprobate în 

bugetul mun.Bălți pentru anul 2023, pentru 

programul „Protecţie socială” 

Achiziționarea a 6 generatoare 180,0

Achiziționarea a 1 ascensor 800,0

45 903,2

14

Pavel FLOREA, 

IMMS „Centrul 

Medicilor de Familie 

mun.Bălți”
Pe parcursul procesului de executare a 

bugetului municipal pentru anul 2023.
Se acceptă

TOTAL:


