
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
cu privire la instituirea regimului de carantină 

la Primăria Municipiului Bălţi 

nr. 8 din 17.06.2020 

în temeiul art. 55 alin. (2) pct. 5) din Legea privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice nr. 10-XVI din 03.02.2009, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 
14.12.2009 „Cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică", 
Hotărârii Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 11 din 
15.05.2020, dispoziţiei Primarului municipiului Bălţi nr. 34 din 17.02.2010 „Cu 
privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei municipale extraordinare de 
sănătate publică", cu modificările ulterioare; 

Având în vedere că pe parcursul ultimelor 5 zile au fost confirmate 34 cazuri de 
infectare cu COVID-19 printre angajaţii Primăriei Municipiului Bălţi ceia ce 
reprezintă un risc de infectare a celorlalte persoane; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se instituie regimul de carantină la Primăria Municipiului Bălţi, situată pe 
adresa: piaţa Independenţei, 1, Municipiul Bălţi, începând cu 18 iunie 2020 ora 17-
00 până la 1 iulie 2020 ora 17-00, inclusiv, cu sistarea activităţii instituţiei vizate 
pe durata regimului de carantină. 

2. Pe perioada sistării activităţii Primăriei Municipiului Bălţi: 
2.1. Toate persoanele care au fost în contact cu persoanele cu cazuri confirmate 

de infectare cu COVID-19 din rândul angajaţilor Primăriei Municipiului Bălţi, cu 
excepţia personalului care n-a fost în contact cu persoanele infectate şi rezultatul 
testării cărora la COVID-19 a ieşit negativ şi în acelaşi timp care sunt membri ai 
Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi şi/sau Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a municipiului Bălţi sau asigură activitatea acestor comisii, 
precum şi personalului din domeniul contabilităţii şi finanţelor publice care asigură 
finanţarea programelor în conformitate cu bugetul aprobat al Municipiului Bălţi, 
personalului din domeniul colectării impozitelor şi taxelor locale şi personalului 
necesar pentru asigurarea pazei instituţiei, vor fi plasate în regim de autoizolare la 
domiciliu. 

2.2. IMSP „Centrul Medicilor de Famile Municipal Bălţi" va asigura 
supravegherea medicală a persoanelor aflate în regim de autoizolare la domiciliu 
de către medicii de familie; 

2.3. Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Inspectoratul de Poliţie Bălţi vor 
asigura controlul asupra respectării regimului de carantină la Primăria Municipiului 
Bălţi şi regimului de autoizolare la domiciliu a angajaţilor instituţiei. 



2.4. Raporturile de muncă dintre angajaţii de la Primăria Municipiului Bălţi, 
neincluşi în lista persoanelor care au fost în contact cu persoanele cu cazuri 
confirmate de infectare cu COVID-19 şi angajator, pe perioada sistării activităţii 
instituţiei, vor fi stabilite conform clauzelor contractelor individuale de muncă şi 
prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova. 

3. Administraţia Primăriei Municipiului Bălţi va elabora un plan de măsuri 
pentru lichidarea focarului de infecţie, care va fi coordonat cu Centrul de Sănătate 
Publică Bălţi, cu prezentarea lui ulterioară spre aprobare Comisiei municipale 
extraordinare de sănătate publică Bălţi. 

4. Având în vedere activitatea angajaţilor administraţiei publice locale a 
Municipiului Bălţi în cadrul grupurilor mobile în comun cu reprezentanţi ai altor 
instituţii ale statului, Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul de Sănătate Publică 
Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA, Procuratura Municipiului Bălţi, Unitatea Militară 
1003 a Inspectoratul General de Carabinieri, Regimentul de Patrulare „Nord", 
Direcţia Situaţii Excepţionale Bălţi vor identifica surse necesare pentru testarea 
tuturor angajaţilor la COVID-19. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Primăriei Municipiului Bălţi. 

Preşedinte al Comisiei, 
Primar al Municipiului Bălţi / 1 Renato Usatîi 


