
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la aprobarea proiectului Acordului  

adițional la Contactul de parteneriat public-privat  

în formă de concesiune al serviciului de laborator  

al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”  

nr. 6 din 30.04.2014 

 

În temeiul art. 14 alin. (1) și (2) lit. c), j) din Legea privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 7 alin. (5) lit. d) din Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 

13.07.1995, Hotărârii Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile 

medico-sanitare”; 

Examinând scrisoarea S.C. „Imunotehnomed” S.R.L. nr. 551-ex din 16.10.2018 și scrisoarea 

IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” nr. 01.10/501 din 12.10.2018; 

Luând în considerație necesitatea aducerii tarifelor pentru serviciile medico-sanitare indicate 

în Contactul de parteneriat public-privat în formă de concesiune al serviciului de laborator al 

IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” nr. 6 din 30.04.2014 în acord cu noile tarife unice pentru 

serviciile medico-sanitare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1460 din 30.12.2016 „Cu 

privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 

1020 din 29 decembrie 2011”, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă proiectul Acordului adițional la Contactul de parteneriat public-privat în formă 

de concesiune al serviciului de laborator al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” nr. 6 

din 30.04.2014, încheiat în baza deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 3/61 din 

24.04.2014, conform anexei. 

2. Primarul municipiului Bălți dl Nicolai Grigorișin va definitiva și va semna Acordul 

adițional indicat în p. 1 din prezenta decizie. 

3. Directorul IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” dl Serghei Rotari va semna Acordul 

adițional la Contractul de prestare a serviciilor medicale de laborator, încheiat între S.C. 

„Imunotehnomed” S.R.L. și IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți”. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, pentru drept și disciplină, 

pentru activități economico-financiare. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

extraordinaeă a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 



 

 

 

 
 

 

 


