
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

 

Cu privire la examinarea notificării Oficiului 

Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat 

nr.1304/OT-622 din 13.06.2019 

 

În temeiul art. 3, art. 14 alin. (2) lit. m) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, care prevede că autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de 

autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot 

ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, 

autoritatea în limitele teritoriului administrat, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 

28.03.1995, Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor 

individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007, bazându-se pe prevederile art. 307, art. 178, al. 3 art. 

174 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, care stabilește că prin 

derogare de la prevederile alin.(2), persoanele juridice de drept public se pot înfiinţa şi altfel, în 

cazuri expres prevăzute de lege, luînd în considerație Regulamentul de organizare și funcționare 

al Instituției medico-sanitare publice ”Centrul Mediciilor de Familie Municipal Bălți” aprobat 

prin HG nr. 694 din  30.08.2017 precum și faptul că regulamentul aprobat prin ordin nr. 1086 din 

30.12.2016 este regulament-cadru cu caracter de recomandare și că Regulamentul de organizare 

și funcționare al Instituției medico-sanitare publice ”Centru medicilor de Familie Municipal 

Bălți” aprobat prin decizia Сonsiliului mun. Bălți nr. 2/27 din 26.04.2019 a fost aprobat de 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republici Moldova prin ordin nr. 701 din 

14.06.2019 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Instituției medico-sanitare publice Centrul 

Medicilor de Familie Municipal Bălți”, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat nr. nr.1304/OT-622 

din 13.06.2019 ca fiind neîntemeiată. 

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

specialitate pentru drept şi disciplină. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a IV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 

 

 







 
 


