
Anunț 

cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie Consiliului municipal Bălţi  

„Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare privind identificarea, 

referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilor lor din mun.Bălți” 

 
Data plasării anunțului 19 ianuarie 2021 

Scopul proiectului de decizie Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul local intersectorial de 

cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de 

auz și a familiilor lor din mun.Bălți 

Beneficiarii proiectului de decizie Locuitorii  municipiului Bălţi 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei Un mecanism eficient (funcțional) de monitorizare a implementării politicilor de stat în 

domeniul cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor 

cu deficiențe de auz și a familiilor lor din mun.Bălți 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu 

legislația în vigoare 

Legea nr.239-XVI din13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr.982- 

XVI din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, art. 3, p.(2) art. 8, din Legea nr.436-XVI 

din 28.12.2006 privind adminstraţia publică locală, Hotărârea Guvernului RM nr.967 din 

09.08.2016 cu privire la mecanismul  de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

de elaborare şi adoptare a deciziilor şi în temeiul art.7 din Legea nr.10-XVI din 03.02.2009  

privind  supravegherea  de stat a sănătăţii  publice, Legea nr.411-XIII din 28.03.1995 cu 

privire la ocrotirea sănătății, Legea nr.263-XVI din 27.10.2005 cu privire la drepturile și 

responsabilitățile pacientului și în baza solicitării președintelui Asociației ,,AudiViz” nr. 03-

15/8106 din 08.12.2020 

Modul de consultări Solicitarea opiniei experților 

Termenele prezentării recomandărilor până la data de 03 februarie 2021 

Locul, modul de acces la proiectul deciziei, modul de 

prezentare sau remitere a recomandărilor 

Recomandările pot fi prezentate: 

- prin poşta electronică: vioricaleanco85@gmail.com sau 

                                       sanatate.balti@mail.ru 

- pe adresa mun. Bălţi, Piaţa Independenţei nr.1, bir.433, sau bir. 431 al Primăriei  

Numele, prenumele persoanei responsabile de 

desfășurarea procedurilor de consultare, date de contact 

Viorica Leanco, specialist principal al Secției Sănătate,  

Piaţa Independenţei nr.1, bir. 431, tel.0231-54-606. 

 

mailto:vioricaleanco85@gmail.com

