
 
REPUBLICA MOLDOVA                                                                РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

            PRIMĂRIA M. BĂLŢI                                                                                 ПРИМЭРИЯ М. БЭЛЦЬ 

 

 

DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 209 

din 05.05.2016 

 
 

 

Cu privire la convocarea şedinţei a IV 

extraordinare a Consiliului municipal Bălţi 

 

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 

28.12.2006 «Privind administraţia publică locală», Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, – 

 

1. Se convoacă şedinţa a IV extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 19.05.2016, orele 

10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, 

conform anexei. 

2. Secretarul Consiliului și municipiului Bălți dna Irina Serdiuc: 

2.1. Să asigure înștiințarea consilierilor despre convocarea ședinței Consiliului municipal 

Bălți cu data, ora și locul ședinței indicate, modul de familiarizare a consilierului cu 

proiectele de decizii și răspunsuri la adresări către Consiliu, cu avizele comisiilor de 

specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate. 

2.2. Să aducă la cunoștință locuitorilor municipiului Bălți ordinea de zi a ședinței 

Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei 

www.primaria.balti.md și web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul 

de informații din bir. 114 al primăriei și pe panoul informativ din holul primăriei. 

2.3. Să acorde sprijinul în organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor consultative de 

specialitate în perioada 10.05 – 12.05.2016. 

2.4. Să anexeze avizurile comisiilor consultative de specialitate la proiectele de decizii și 

răspunsuri la adresări către Consiliu la data de 13.05.2016. 

2.5. Să organizeze în perioada 16.05 – 17.05.2016 familiarizarea consilierilor cu avizurile 

comisiilor consultative de specialitate, cu rapoarte de specialitate și note informative 

ale subdiviziunilor structurale anexate la proiecte de decizii și răspunsuri la adresări, 

cu avizurile Direcției juridice. 

 

3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului şi 

municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc. 

 
 

    Primar al mun. Bălţi                   Ștampilă. Primăria municipiului Bălți.    Renato Usatîi 

                                                                                   Secția relații cu publicul. 
                                                                                   Copia corespunde originalului. 

                                                                                   Specialist principal /semnătură/                                   
 

    Coordonat: 
 

    Secretarul Consiliului  

    și municipiului  Bălţi                                                                    Irina Serdiuc                             

                           

    Șef  

    Direcţiei juridice                                                                          Vitalie Balan 

http://www.primaria.balti.md/
http://www.monitoruldebalti.md/


 

Anexa 

la dispoziția primarului mun. Bălți 

nr. 209 din 05.05.2016 

 

Ordinea de zi şedinţei a IV extraordinare 

a Consiliului municipal Bălţi din 19.05.2016 
 

1. Cu privire la distribuirea Fondului de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru 

anul 2016. 
Raportor: Vera Rusu, şef al Direcţiei generale financiar-economice. 

2. Cu privire la aprobarea raportului pe anul 2015, privind executarea Programului de 

dezvoltare economică şi socială a municipiului Bălţi pe anii 2005-2015 şi programelor 

locale. 

            Raportor: Vera Rusu, şef al Direcţiei generale financiar-economice. 

3. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 17/2 

din 07.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

municipiului Bălţi pe anii 2016-2019’’. 

Raportor: Vera Rusu, şef al Direcţiei generale financiar-economice. 

4. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului Adiţional la Contractul de prestare a 

serviciilor de transport public electric în mun. Bălţi. 
Raportor: Vera Rusu, şef al Direcţiei generale financiar-economice. 

5. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de prietenie şi cooperare între oraşul 

Jining din Provincia Shandong (Republica Populară Chineză) şi municipiul Bălţi 

(Republica Moldova). 

                      Raportor:Angela Edu, şef al Serviciului relaţii externe şi atragerea investiţiilor.           
6. Cu privire la aprobarea Planului strategic local de acţiuni anticorupţie şi de integritate 

al Primăriei municipiului Bălţi. 

          Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal 

în cadrul Primăriei mun. Bălţi. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

8. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Asociaţia Obştească 

Centrul Pro Comunitate şi Consiliul municipal Bălţi. 

Raportor: Tatiana Dubiţkaia, şef al Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport. 

9. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 

„Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale 

Consiliului municipal Bălţi”. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 6/2 din 02.07.2015 

„Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale 

Consiliului municipal Bălţi”. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

11. Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale acordate primarului  

şi viceprimarilor municipiului Bălţi. 

Raportor: Anna Rarancean , şef interimar al Serviciului resurse umane. 

12. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 1/52 din 04.02.2016 

„Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a organigramei Primăriei 

municipiului Bălţi”. 

          Raportor: Irina Serdiuc, secretar al Consiliului și municipiului Bălți. 

13. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Dobîndă Mihail. 

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

14. Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Molocopii Pavel. 

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 



15. Cu privire la instituirea curatelei asupra minorei Ivaşcu Daniel.     

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

16. Cu privire la instituirea curatela asupra minorului Matuşevschi Vlad.  

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

17. Сu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Ţurcanu 

Olga. 

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

18. Сu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dna Guzun 

Marianna. 

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

19. Сu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Serebrian 

Victor. 

Raportor: Veronica Munteanu, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. 

20. Cu privire la  defrişarea  şi regenerarea  spaţiilor verzi. 

Raportor: Veaceslav Zincovschii, şef al Direcţiei gospodărie comunală. 

21. Cu privire la transferarea spaţiului locativ în nelocativ şi schimbarea destinaţiei 

construcţiilor şi amenajărilor. 

           Raportor: Veaceslav Coada, şef-adjunct al Direcţiei arhitectură şi construcţii, 

arhitect-şef al municipiului Bălţi. 

22. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului 

locativ mun. Bălţi în proprietate privată. 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

23. Cu privire la întroducerea modificarii  în hotărîrea comisiei de privatizare fondului de 

locuinţe nr. 24 din 20.07.1994. 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

24. Cu privire la întroducerea modificarii  în hotărîrea Сomisiei de privatizare fondului de 

locuinţe nr. 344 din 05.07.2000. 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

25. Сu privire la încheierea contractelor de  vînzare-cumpărare, primire-predare 

a apartamentelor în proprietate privată . 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

26. Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de dare în 

locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia 

Consiliului mun. Bălţi Nr. 6/66 din 25.09.2008 “Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a 

proprietăţii municipale”, cu modificările şi completările ulterioare. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

27. Cu privire la permiterea dării în locaţiune a sălii sportive în incinta liceului teoretic 

„M. Gorki” din bd. M. Eminescu, 4. 
Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

28. Сu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locaţiune. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

29. Cu privire la transmiterea patrimoniului de la bilanţul Primăriei la bilanţul 

Inspectoratului de Poliţie mun. Bălţi. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

30. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/60 din 

30.07.2015 „Cu privire la permiterea dării în locaţiune a activelor neutilizate aflate în 

gestiunea IMSP “Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi””. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 



31. Cu privire la permiterea dării în locaţiune a spaţiului neutilizat în holul Centrului 

Perinatologic al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” din str. Ştefan cel Mare, 29. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

32. Сu privire la permiterea IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi” de a prelungi 

termenii de valabilitate a unor contracte de locaţiune. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

33. Cu privire la permiterea dării în locaţiune a încăperilor nelocative din str. Păcii, 47. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

34. Сu privire la permiterea ÎM „GLC Bălţi” de a prelungi termenele de valabilitate a 

contractelor de locaţiune cu Centrul de Poştă Bălţi filiala ÎS „Poşta Moldovei”. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

35. Cu privire la primirea cu titlu gratuit patrimoniul în proprietatea municipală. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

36. Сu privire la recunoaşterea  dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren 

proprietate municipală. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

37. Cu  privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă şi abrogarea 

parţială a unor decizii a Consiliului mun. Bălţi. 
Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

38. Сu privire la vînzarea terenurilor şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi 

nr. 9/64 din 30.07.2015 «Сu privire la vînzarea terenurilor». 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

39. Сu privire la perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de 

arendă a terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare şi 

modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 1/33 din 04.02.2016 «Сu privire la 

perfectarea relaţiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a 

terenurilor, modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare». 
Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

40. Сu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

41. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălţi  nr. 6/20 din 27.10.2011 “Cu 

privire la stabilirea în mod unilateral al plăţii pentru folosirea terenului”cu 

modificările ulterioare. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

42. Cu privire la aprobarea proiectului de formare a bunului imobil cu numărul 

cadastral 300312.369 prin separare. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

43. Cu privire la permiterea formării bunului  imobil  cu numărul cadastral 

0300212059. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 



44. Cu privire la examinarea cererii dlui A. Şestacov din 23.03.2016 şi abrogarea parţială 

a deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 3/25 din 05.04.2007 „Cu  privire la transmiterea în 

proprietate a terenurilor de pe lîngă casă”. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

45. Cu privire la coordonarea hotarelor terenului de stat, administrat de ÎS „Calea Ferată 

din Moldova”. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

46. Privind examinarea cererii SRL „Casa Comerciala Bulgara”   nr. 05 din 28.04.2016.  
Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

47. Cu privire la examinarea demersului ÎS „Calea Ferată din Moldova” Nr. H – 4/365 din 

23.02.2016 şi modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi Nr. 8/44 din 26.09.2013  „Cu 

privire la coordonarea hotarelor terenurilor, administrate de ÎS “Calea Ferată di 

Moldova””. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

48. Cu privire la examinarea cererii dnei L. Popovici şi dlui A. Popovici din 30.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

49. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 314 din 15.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

50. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 315 din 15.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

51. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Mondicom-Grup” din 28.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

52. Privind examinarea cererii dlui Cilic G.P. şi dnei Cilic O.N. nr. 10 din 21.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

53. Cu privire la examinarea cererii ÎI «I.B.Croitoru»  din 15.02.2016. 
Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

54. Cu privire la examinarea cererii ÎI «T. M. Bejenari» din 15.02.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

55. Despre rezultatele  inspectării financiare complexe a ÎM „Hotelul „Bălţi”” de către 

Inspecţia Financiară a Ministerului Finanţelor a RM. 

Raportor: Vera Rusu, şef al Direcţiei generale financiar-economice. 

56. Cu privire la examinarea cererii prealabile a Î.M. «Loteria Moldovei» S.A. din 

17.03.2016 şi cererilor prealabile a Asociaţiei Patronale a Businessului Distractiv din 

22.03.2016 şi din 29.03.2016. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

57. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT1-282 din 18.03.2016. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

58. Cu privire la examinarea Notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT1-272 din 18.03.2016. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 



59. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT1-274 din 18.03.2016. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

60. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. 

1304/OT1-276 din 18.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

61. Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat RM 

nr. 1304/OT1-283 din 18.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

 

Răspunsuri 

 

62. Cu privire la aprobarea răspunsului la notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al 

Cancelariei de Stat 1304/OT1-281 din 18.03.2016. 
         Raportor: Dovgani Ludmila, şef al Secţiei administraţie publică locală 

63. Cu privire la aprobarea răspunsului la notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al 

Cancelariei de Stat 1304/OT1-270 din 18.03.2016. 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

64. Cu privire la aprobarea răspunsului la notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al 

Cancelariei de Stat 1304/OT1-269 din 18.03.2016. 

Raportor: Tatiana Parascan, directorul ÎM „GLC”. 

65. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui I. Gordaş din 11.03.2016. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

66. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui O. Romah din 23.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

67. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui A. Pînzaru din 30.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

68. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui A. Şestacov din 07.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

69. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dnei V. Alexeiciuc din 04.03.2016. şi 

29.03.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare. 

70. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea SRL „Mondicom-Grup” din 

21.04.2016. 

Raportor: Galina Zincovscaia, şef al Direcţiei proprietate municipală şi relaţii 

funciare.. 

 

Informaţii 

 

71. Informaţia cu privire la anularea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 8/2 din 26.07.2012 

„ Cu privire la desfăşurarea referendumului local”. 

Raportor: Vitalii Balan, şef al Direcţiei juridice. 

72. Informaţia cu privire la legalitatea deciziei Consiliului mun.Bălţi nr. 3/43 din 

31.03.2016 prin care consilierului Ciornîi Andrei i-a fost ridicat mandatul şi atribuirea 

mandatului candidatului supleant. 

Raportor: Irina Serdiuc, secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi. 



73. Informaţie Cu  privire  la  mersul  realizării  Programului  Municipal “Alimentaţia  

copiilor  sugari pe anii  2012-2016” 

Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

74. Informaţie privind  implementarea  şi  realizarea  Programul  municipal  de  eradicare  a 

tulburărilor  prin deficit de iod pînă în anul 2015, pe perioada anului 2015. 

        Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

75. Informaţie Cu  privire  la    realizarea   Programului  Municipal  de   control   al 

tuberculozei   pînă  în   anul   2015,   pentru  anul  2015. 

Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

76. Informaţie privind realizarea Programului municipal de profilaxie şi combatere a 

diabetului zaharat  pînă în anul 2015, pe perioada  anului 2015. 

        Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate 

77. Informaţie cu privire la realizarea Programul municipal de prevenire  şi control al  

infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu  transmitere   sexuală pînă în anul 2015, pe perioada 

anului 2015. 

Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

78. Informaţie privind realizarea Programului Municipal privind sănătatea mintală  pentru 

anii  2013 - 2016, pe  anul 2015. 

        Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

79. Informaţie cu   privire   la    realizarea   Programului   Municipal  privind securitatea 

transfuzională şi autoasigurarea municipiului cu produse sanguine pentru  anii   2013 - 

2016,   pe  anul 2015. 

        Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate 

80. Informaţie cu privire la realizarea programului municipal  de prevenire și control al 

bolilor cardiovasculare pe anii 2015 - 2020 în baza Deciziei Consiliului Municipal 

Bălti nr. 15/4 din 12.11.2015   pe anul 2015. 

Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

81. Informaţie cu privire la realizarea    Programului Municipal de imunizări în mun. 

Bălţi pe parcursul anului 2015. 

         Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

82. Informaţie cu privire la aprobarea Concepţiei de dezvoltarea şi susţinere a 

voluntariatului şi mişcării de voluntariat (decizia Consiliului mun. Bălţi 6/57 din 

27.06.2013). 

          Raportor:Feodora Rodiucova, şef Serviciului sănătate. 

83. Întrebări şi interpelări ale consilierilor. 
 

 
 


