
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 
nr. 41 din 28.10.2021 

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia 
extraordinară de sănătate publică", dispoziţiei Primarului municipiului Bălţi nr. 34 
din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei 
municipale extraordinare de sănătate publică", cu modificările ulterioare, în 
contextul actualizării datelor despre situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-
19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică (CMESP) Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică 
nr. 64 din 26 octombrie 2021 prin care s-a dispus prelungirea, până la 30 
noiembrie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă 
în sănătate publică. 

2. Punctul 2.8 din anexa la Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de 
sănătate publică Bălţi nr. 40 din 20 octombrie 2021 va avea următorul curpins: 

„2.8. Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, 
mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane în spaţii 
interioare sau a 100 de persoane în spaţii exterioare, cu asigurarea în spaţiul de 
deservire a unei suprafeţe de cel puţin 2 m pentru fiecare vizitator/client, cu 
obligaţia ca aceştia să prezinte certificatul COVID-19, definit la pct. 3, persoanei 
desemnate de către administratorul spaţiului unde are loc evenimentul.". 

3. Nerespectarea măsurilor şi restricţiilor de sănătate publică expuse în prezenta 
hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi serveşte temei pentru tragere 
la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

4. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre 
prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea respectării stricte a măsurilor 
restrictive de prevenire şi control al infecţiei COVID-19. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 
pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Vicepreşedinte al Comisiei, 
Primar interimar al municipiului Bălţi ^ Tatiana Dubiţkaia 


