
 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                     ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 

 
   

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

Nr. 90  

din 05.04.2022 

 
Cu privire la oferirea sălii de conferință 

din incinta IMSP „Centrului medicilor de Familie Municipal Bălți” 

 

    În conformitate cu art. 29 alin (2)  din Legea „Privind administraţia publică locală” nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 

28.12.2006, Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008 şi Deciziei 

Consiliului municipal Bălţi nr. 17/1 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal 

Bălţi pentru anul 2022” cu completările și modificările ulterioare (Anexa nr. 5) şi examinând 

demersul nr.42 din 04.04.2022 al administratorului SC „Prodiafarm” SRL, dnei Prepelița 

Evghenia, cu privire la oferirea spațiului - sala de conferință din incinta IMSP „Centrului 

medicilor de Familie Municipal Bălți”, amplasat  în mun. Bălți, str. Decebal, 101V, - 

 

1. Se autorizează desfăşurarea de către SC „Prodiafarm” SRL a cursurilor de formare 

profesională continuă a farmaciștilor  angajați în rețeaua farmaciilor SC „Prodiafarm” SRL 

în sala de conferință din incinta IMSP „Centrului medicilor de Familie Municipal Bălți”,  

amplasat în mun. Bălți, str. Decebal, 101V la: 

Aprilie – 05 ,06, 11, 21, 26, 28; 

Mai – 03, 05, 11, 12, 17, 25, 27, de la orele 10.00 pînă la orele 15.00, în grupuri de 10-15 

persoane. 

 

2. Se obligă dna Belaia Larisa – vicedirector interimar al IMSP „Centrului medicilor de 

Familie Municipal Bălți”,  șefa Centrului de Sănătate nr.6 să asigure condiții favorabile 

pentru desfășurarea acțiunilor și perfectarea contractului de locațiune a spațiului închiriat. 

 
3. Se obligă responsabilul pentru desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă a 

farmaciștilor angajați în rețeaua farmaciilor SC „Prodiafarm” SRL, administratorul SC 

„Prodiafarm” SRL, dna Prepelița Evghenia, să аsigure ordinea din partea participanţilor în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, precum și să asigure respectarea măsurilor impuse de 

CNESP și CMESP în contextul riscului de infectare cu COVID-19, în vigoare la data 

desfășurării activității. 

 

4. Controlul executării dispoziţiei în cauză se pune în sarcina viceprimarului mun. Bălţi, dnei 

Dubițkaia Tatiana . 

 

 

 

 

             Primar mun. Bălţi                                                                    Nicolai GRIGORIŞIN  
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