
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

Cu privire la unele măsuri suplimentare de prevenire şi control 
a infecţiei COVID-19 în instituţiile medico-sanitare publice şi private, 

aplicabile pe teritoriul municipiului Bălţi 

nr. 21 din 28.12.2020 

/V 

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia 
extraordinară de sănătate publică", Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de 
Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020 şi a prevederilor 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, urmare a analizei evoluţiei la nivelul municipiului Bălţi a 
situaţiei epidemiologice până la data de 23.12.2020, în scopul sporirii măsurilor 
aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în instituţiile medico-sanitare 
publice şi private, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice şi private de pe teritoriul 
municipiului Bălţi vor asigura executarea strictă a măsurilor suplimentare pentru 
asigurarea accesului populaţiei la asistenţă medicală în perioada stării de urgenţă în 
sănătate publică, instituite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale nr. 471 din 16.05.2020. 

2. Persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul municipiului Bălţi, indiferent de 
domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor asigura respectarea 
strictă a măsurilor suplimentare pentru asigurarea accesului populaţiei la asistenţă 
medicală în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, instituite prin Ordinul 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 471 din 16.05.2020. 

3. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice 
şi juridice din municipiul Bălţi, indiferent de domeniul de activitate şi forma 
juridică de organizare. 



4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea 
publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau 
penală a persoanelor vinovate. 

5. Direcţia de management şi relaţii cu publicul a Primăriei municipiului Bălţi va 
asigura informarea populaţiei din municipiul Bălţi asupra prevederilor prezentei 
hotărâri, precum şi necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei COVID-19. 

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
web oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Vicepreşedinte al Comisiei, 
Viceprimar al municipiului Bălţi 


