
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2021 
 

Proiect 

 
Cu privire la examinarea adresării 

Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” 

 ,,DAC SLAV BIZNES” SRL 

 

În temeiul art.14 alin (2) lit. h) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, art.4 alin (1), (3), art.5 alin (3), art.6 lit. a), b), art.25 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII  din 

28.03.1995, Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585-XIII din 27.02.1998, Legii 

cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005, Legii privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007, Ordinului Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.791/467 din 12.10.2015 ,,Cu privire la practica medicului de familie,  

Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1086 din 30.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate”, Ordinului 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1087/721A din 30.12.2016 despre aprobarea 

Regulamentului privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituția medico-sanitară ce 

prestează asistența medical primară în cadrul asigurării obligatorii de asistență medical, Ordinului Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1311/377 din 30.12.2020 privind aprobarea criteriilor de contractare 

a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării de asistență medical pentru anul 2021, 

precum și în baza scrisorii nr.6 din 02.02.2021 semnată de către dl S.Țurcan, directorul ,,DAC SLAV 

BIZNES” SRL,- 

 
Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 
1. Se satisface cererea Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” ,,DAC SLAV BIZNES” SRL (sediul 

mun.Bălți, str. Decebal, 126/4) privind desfășurarea activității pe teritoriul unității administrativ teritoriale 

municipiul Bălți.   

2.Se acceptă sectorul Bălțiul Nou ca teritoriu de deservire al Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” 

,,DAC SLAV BIZNES” SRL. 

3.Se pune în sarcina dlui S. Țurcan, directorul Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” ,,DAC SLAV 

BIZNES” SRL: 

3.1 să prezinte regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” 

aprobat de către Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

3.2 să informeze Consiliul mun. Bălți despre începerea activității pe teritoriul unității administrativ 

teritoriale municipiul Bălți; 

3.3 să organizeze acordarea asistenței medicale primare pe teritoriul unității administrativ teritoriale 

municipiul Bălți, sectorul Bălțiul Nou, conform standardelor de referință în domeniul ocrotirii sănătății; 

3.4 să prezinte rapoarte/informații privind activitatea Centrului Medical ,,Sf. Panteleimon” ,,DAC 

SLAV BIZNES” SRL la solicitarea administrației publice locale.  

4. În conformitate cu prevederile Codului Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, decizia 

poate fi atacată în instanța de judecată Bălți (sediul central, str. Hotin, 43) în termen de 30 zile de la data 

comunicării acesteia. 

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

pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a III 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          
 

Contrasemnează: 
Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 
  





















 
 


