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DISPOZIȚIA PRIMARULUI 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

Nr. 309 

17.10.2022  

   

Cu privire la modificarea dispoziției primarului 

nr. 218 din 13.07.2022 ,,Cu  privire la desfăşurarea  

procedurilor consultărilor publice cu societatea civilă  

în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului  

municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”    

 
În conformitate cu art.14, alin. (2) lit. p), lit. z1)  din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind adminstraţia publică locală, Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a 

sănătății publice, Legea nr. 153 din 04.07.2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei, 

Programul Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.107/2022, Ordinul Ministerului Sănătății nr.432 din 11.05.2022 cu privire la 

implimentarea Programului Național de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, în baza 

solicitării directorului interimar IMSP ,,Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc””, 

Sofia Alexandru, nr.08-2/383 din 07.06.2022, Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 9/15 din 

28.06.2022 Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în 

procesul decizional „Cu privire la aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză 

pentru anii 2022-2025”, Deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 14/4 din 27.09.2022 Cu privire 

la modificarea deciziei Consiliului mun.Bălți nr. 9/15 din 28.06.2022 ,,Cu privire la inițierea 

procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”, -             

 

1.Se modifică dispoziția primarului nr. 218 din 13.07.2022 ,,Cu  privire la desfăşurarea 

procedurilor consultărilor publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la 

aprobarea Programului municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025”, după cum 

urmează: 

1.1. în punc.1.1., sintagma ,,până la 29.09.2022” se substituie cu sintagma ,,până la 

31.10.2022”; 

1.2. în punc.3., sintagma ,,până la 29.09.2022” se substituie cu sintagma ,,până la 

31.10.2022”. 

2. Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei Irina Serdiuc, secretarul 

Consiliului municipal Bălţi. 

 

 

 

Primar al mun. Bălți                                                                          Nicolai GRIGORIȘIN 

 

 


		2022-10-17T09:05:59+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




