
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 2 

a deciziei Consiliului municipal Bălți nr.10/4 din  

26.10.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului  

municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA 

şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020” 

 
 

În conformitate cu art. 14, alin. (2) lit. p) din Legea RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.3, alin. (2), art.6, lit. c), e) din Legea RM ocrotirii 

sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea RM cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 

23 din 16.02.2007, Hotărîrea Guvernului RM nr. 1164 din 22.10.2016 cu privire la Programul 

naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 

anii 2016 -2020, Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 10/4 din 26.10.2017 ”Cu privire la 

aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală pentru anii 2017-2020”, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și completează anexa nr. 2 a deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 10/4 din 

26.10.2017 ”Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al 

infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020”, după 

cum urrmează: 

 

1.1. în p.1.1.1. în coloana ”Buget anual solicitat din resurse locale (MDL)” se exclude cifra 

”225 000 (2019)”; 

1.2. în p.1.1.2. sintagma ”Procurarea consumabilelor de bază pentru programele de prevenire 

(seringi şi şerveţele cu alcool)” se completează cu sintagma ”produse dizinfectante, 

unguente, materiale individuale de protecție și alte produse de sănătate, etc. și cifra 

”75 000 (2019)” se substituie cu cifra ”300 000 (2019)”. 

 

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

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică, pentru drept şi 

disciplină, pentru activităţi economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

 

  





 
 


