
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

  
DECIZIA

РЕШЕНИЕ
   nr. 7/38

din 21 iunie 2012

     
                          

Cu privire la aprobarea acordului adiţional la Memorandumul 
trilateral despre parteneriatul social în cadrul realizării programului municipal
„Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre consumatorii
de droguri” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 5/19 din 21.10.2004 
şi cu privire la acordarea în locaţiune a încăperilor, cu scutire de plată pentru locaţiune.

În conformitate cu art.14, alin.1)-2), lit. b) -d), alin.3) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 
28.12.2006; art.8, alin.2), art.32 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996; art.9 al Legii cu  
privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16.07.1999; art.9 alin.1)-2) lit. h) 
al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007; art.875 din Codul  
Civil; Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27.12.2011; Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 6/66 din  
25.09.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a  
proprietăţii  municipale”  cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  în  baza  adresării  Asociaţiei  „Tinerii  pentru  
dreptul la viaţă” Bălţi nr. 03-13/1224 din 02.05.2012; avizului direcţiei învăţămînt, tineret şi sport nr. 02-10/294 din  
17.05.2012; Certificatului de utilitate publică din 17.10.2011 şi recomandărilor comisiei privind darea în locaţiune a 
proprietăţii municipale, -

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:
 
1. Se  aprobă  acordul  adiţional  la  Memorandumul  trilateral  despre  parteneriatul  social  în  cadrul 

realizării programului municipal „Profilaxia HIV/SIDA şi altor infecţii sexual transmisibile printre 
consumatoriide droguri” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi  nr. 5/19 din 21.10.2004 
(acordul adiţional se anexează).

2. Se permite primarului municipiului Bălți, dl Vasili Panciuc să acorde în locaţiune încăperi în incinta 
fostei clădiri a grădiniţei de copii nr. 25, din str. Victoriei, 7A, cu suprafaţa totală de 302,2 m2, de la 
21.06.2012 pînă la 17.10.2014, cu scutire de la plată pentru locaţiune.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate 
pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,  pentru  drept  şi 
disciplina, pentru învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică şi muncă.

Preşedintele şedinţei a VII-a                     Serdjiu MIHAILOV
ordinară a Consiliului mun. Bălţi                                                

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului şi municipiului Bălţi              Irina SERDIUC
                                                                                                     

Pus la curen:
Primarul mun. Bălţi                                                                                                    Vasili PANCIUC



t.
S"

Anexa la Decizia Consiliului Municipal Billi

Ne7/38 din 21 iunie 2OI2

Acord aditional

randumul de parteneriat social semnat in cadrul realizirii programului Municipal de

5i contror Hrv/srDA gi a infecliiror cu transmitere sexuari (rTs), din data de 21.10 '2004,

aprobatprindeciziaConsiliuluiMunicipaIBa|tiN95/19

acord suprimentar la Memorandumur de parteneriat social este incheiat intre partenerii-

mun. B;|ti,222

ul de polilie mun. Belti,

a'Tineri pentru dreptul la via{a", filiala mun. B5l!i.

r continua realizarea eficienti a programului Municipal "Prevenirea HIV/slDA 5i a infectiilor cu

Ere sexuald (lTS)," partenerii participante au convenit dupd cum urmeazd"

r Memorandumur de parteneriat sociar in cadrur programului municipal "Prevenirea

in rindul utilizatorilor de droguri injectabile", din data de 21.10.2004, aprobat de citre

trnicipal Balti Ns 5/19, dupi cum urmeaza:

punctul 7 cu subpunctul 4, dupd cum urmeqzd:

rnSrea inciperilor de pe strada Victoriei 7 A (3O2 m2), firS platd pentru arendS pe o perioadS de

rf.10.2014, in conformitate cu Legea RM cu privire la asocialiile obgtegti Ne 837-xlll din 17 mai

lul 11\3. Caietul de sarcini, planurile incdperilor se anexeaz6'"

punctul 3 cu subpunctele 73-76, dupd cum urmeoza:

Fa,cji de reparare gi intrelinere a incdperilor, acordate de citre Primiria mun' Billi pentru un

r - pind ra t7.ro.2ot4, de pe str. Victoriei 7 A, intr-o stare corespunzdtoare: schimbarea
Pfrfv

usilor, asigurarea restaurdrii exterioare a clSdirii 9i a restaurartt tn

ea accesului utilizatorilor de droguri injectabile/UDr 5i a clienlilor Programului de Tratament

tie cu metadone/TsM in mun. B5l!i la un set complex de servicii de suport psiho-social,

a Lnbunitdli ca[tatea vie]ii ror gi pentru a reduce inciden]a cazurilor de comportament' asociat

f a contracta 5i a transmite infeclia HIV'"

area implementarii activitiliilor outreach, pentru a atinge utilizatorii de droguri injectabile

greu accesibire gi pentru a re presta servicii de suport psiho-social gi servicii de referire'"

rirea cu servicii de suport psiho-sociar a crienliiror programului de Tratament de substitutie

ri pentru a cregte calitatea tratamentului, inclusiv in locul prestirii rsM (seclia consultativi a

Clinic Municipal, serviciul narcologic)'"



d-
rnui pachet comprehensiv de servicii de suport psiho-social pentru UDI Tn bazd centrului

(suport psihologic Ai acompaniament social, grupuri de support, informare 5i activitdti

snricii de reabilitare, sprijin persoanelor co-dependente, etc.). "

ard suplimentar este o parte integralS a Memorandumului.de parteneriat social in

i Municipal de prevenire gi Control HIV/SIDA gi a infecliilor cu transmitere sexuali

de 21.10.ZOO4, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Balti Ne 5/19 5i este valabil

durati a Memorandumului.

piirJilor:

B5lti, Panciuc V.T. I
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