
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

H O T Ă R Â R E 
cu privire la măsurile suplimentare dc protecţie 

în instituţiile de învăţământ din municipiul Bălţi 
în contextul epidemiologie al COVID-19 

nr. 16 din 09.09.2020 

A 

In temeiul Legii 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 publ ică" , dispoziţiei Primarului 
municipiului Bălţi nr. 34 din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei 
nominale a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică", cu 
modificări le ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 10 din 15.05.2020 a Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică prin care a fost declarată stare de urgenţă în 
sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 
iunie 2020, prelungită până la data de 15 septembrie 2020 prin Hotărârea nr. 27 din 
26.08.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea 
de revizuire a termenului dat în funcţ ie de evoluţia situaţiei cpidemiologice la nivel 
naţional; 

Având în vedere Instrucţiunea privind măsurile dc protecţie care trebuie 
aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private 
în contextul epidemiologie al C O V I D - 19, aprobată prin Hotărârea nr. 26 din 
21.08.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică; 

Examinând demersul nr. 02-10/625 din 09.09.2020 al Dirccţiei învăţământ, 
tineret şi sport din municipiul Bălţi prin care se solicită alocarea mijloacelor 
financiare necesare pentru procurarea produselor de igienă personală şi 
echipamentului personal de protecţie (măşti, dezinfectanţi etc.) pentru a fi 
distribuite elevilor din familiile social vulnerabile; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

1. Se recomandă Consiliului municipal Bălţi să aloce Direcţiei învăţământ, 
tineret şi sport din municipiul Bălţi din bugetul municipal Bălţi mij loacele 
financiare necesare pentru procurarea produselor de igienă personală şi 
echipamentului personal de protecţie (măşti , dezinfectanţi etc.) pentru a fi 
distribuite elevilor din familiile social vulnerabile din municipiul Bălţi, conform 
listelor nominale prezentate de managerii instituţiilor de învăţământ primar, 
gimnazial şi liceal. 

2. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bălţi, 



pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent dc domeniul de activitatc şi forma 
juridică de organizare care se află şi/sau îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul 
municipiului Bălţi. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi sc publică pe 
pagina oficială a Primăriei municipiului Bălti. _ 

Vicepreşedinte al Comisiei , 
Primar interimar al municipiului B icolai Grigorişin 


