
Republica Moldova                                                                Республика Молдова 
     CONSILIUL                                                                                                   СОВЕТ 

MUNICIPAL BĂLŢI                                                                             МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

 
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 
 

Nr. _______ 

din ____________ 2021 

 

 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului local 

 intersectorial de cooperare privind identificarea,  

referirea, asistența și monitorizarea copiilor 

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

 

În conformitate cu 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 atr.7 din Legea nr.10-XVI din 

03.02.2009  privind  supravegerea  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, în baza solicitării președintelui Asociației ,,AudiViz” nr. 03-

15/8106 din 08.12.2020, decizia Consiliului Municipal Bălți nr.16/75 din 21.12.2020 Cu privire 

la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „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” și  având în vedere propunerile și recomandările parvenite în cadrul 

consultărilor publice, -             

                                        Consiliul  Municipal Bălți  DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul local intersectorial de cooperare privind identificarea, 

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

conform anexei la prezenta decizie. 

2. Primarul municipiului Bălţi, dl Renato Usatîi, va asigura monitorizarea și elaborarea 

rapoartelor semestriale privind impimentarea Regulamentului respectiv precum și informarea 

anuală la Consiliul municipal Bălți.  

3.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative  de 

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a extraordinare        

A Consiliului municipal Bălţi                                                ________________________ 

 

 

Contrasemnat: 

           Secretarul  Consiliului mun. Bălţi   Irina  Serdiuc 

 


