
  Republica Moldova            РеспубликаМолдова 

  CONSILIUL                    СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

   
 

 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

Nr. ______ 

от _____________ 2021 
Proiect 

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal  

Bălți nr. 2/47 din 25.02.2020 ,,Cu privire la aprobarea  

componenţei nominale a Consiliul de administraţie al  

Instituției Medico-Sanitare Publice ”Centrul Stomatologic  

Municipal Bălți” 

 

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 

28.12.2006, Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, Regulamentului de organizare și 

funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice ,,Centrul Stomatologic Municipal Bălți”, coordonat 

prin decizia Consililului municipal Bălți nr. 2/28 din 26.04.2019, decizia Consiliului mun. Bălți nr. 

3/61 din 06.04.2021 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 2/47 din 

25.02.2020 ,,Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliul de administraţie al Instituției 

Medico-Sanitare Publice ”Centrul Stomatologic Municipal Bălți” și în baza solicitării dlui N.Moscalu 

din 08.10.2021, -  

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică punctul 1 din decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/47 din 25.02.2020 ,,Cu 

privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliul de administraţie al Instituției Medico-

Sanitare Publice ”Centrul tomatologic Municipal Bălți”: 

− sintagma ,,Dubițkaia Tatiana – viceprimar al mun. Bălți” se substituie cu sintagma 

,,Leanco Viorica - specialist principal Secția Sănătate”; 

− sintagma ,,Moscalu Nicolai – președintele organizației obștești ,,Moștenitorii” se 

substituie cu sintagma ,,Caraștefan Cătălin – membru al organizației obștești ,,Academia 

de Management Public ,,AES SIDE”. 

2. Se împuternicește dl V. Novac, director interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice 

,,Centrul Stomatologic Municipal Bălți”, în termen de o lună, să prezinte Instituției Publice 

„Agenţia Servicii Publice”, Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept, 

copia prezentei decizii și să i se delegheze dreptul de semnătură pe toate documentele necesare 

cu prezentarea ulterioară a documentelor înregistrate Fondatorului. 

3. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

Preşedintele şedinţei a  XI        

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi           

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul interimar  

al Consiliului mun. Bălţi                                        Angelina CERNOGAL 









 
 

 

 

 


