
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la exprimarea acordului pentru primirea  

sponsorizării în cadrul implementării activităţilor  

privind lichidarea consecințelor situaţiei de urgenţă 

în sănătatea publică 

 

În conformitate cu art. 14 (2), lit. h), n),  art. 29 (1) lit. a), i), j), art. 73 (1), art. 81 (1) din 

Legea Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr. 10-XVI din 3 februarie 2009, 

Hotărârea  Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 10 din 15 mai 2020, care 

declară starea de urgență în sănătate publică, prin  Decizia primarului mun. Bălți nr. 75 din 

03.10.2020 „Privind întreprinderea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției coronavirus 

(2019-nCoV)”, Hotărîrea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălți nr.1 din 

16.05.2020 „Cu privire la menținerea măsurilor de control și combatere a infecției cu COVID-

19”,  cu scopul compensării parțiale a cheltuielilor aferente acțiunilor necesare pentru 

prevenirea, atenuarea și eliminarea consecințelor pandemiei coronavirusului (COVID-19) în 

mun. Bălți,- 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se exprimă acordul pentru primirea sponsorizării sub formă de motorină, furnizată de 

compania SA „Rompetrol Moldova” în cantitate de 3085 litri în cadrul implementării 

activităţilor privind lichidarea consecințelor situaţiei de urgenţă în sănătatea publică. 

2. Distribuirea  sponsorizării sub formă de motorină  întreprinderilor municipale, care desfășoară 

acțiuni de prevenire, atenuare și eliminare a consecințelor pandemiei COVID-19 conform 

anexei la decizia dată. 

3. Prezenta decizia poate fi cotestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr.116/2018. 

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

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 

Anexă 

la decizia consiliului mun. Bălți  

nr. _____din ___________ 2020 

 

 

 

 

Nr. Denumirea Întreprinderii Scopul Cant./litri 

1 ÎM «DRCD Bălți» 
Măsuri privind combaterea răspîndirii 

pandemiei COVID-19 
1700 

2 ÎM «AT și SV Bălți» 
Măsuri privind combaterea răspîndirii 

pandemiei COVID-19 
1085 

3 ÎM «GLC Bălți» 
Măsuri privind combaterea răspîndirii 

pandemiei COVID-19 
300 

 

 

  







 


