
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 15/46 

din 28.10.2022 

 

 

 

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional 

,,Cu privire la aprobarea Programului municipal 

de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al 

infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 

2023-2025” 

 

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

privind adminstraţia publică locală, art.7, art.9 din Legea nr.10 din 03.02.2009 privind 

supravegherea de stat a sănătății publice, Legea nr.23/2007 cu privire la profilaxia infecției 

HIV/SIDA, Hotărârea Guvernului nr. 134 din 02.03.2022 cu privire la Programul național de 

prevenire și control al infecției  HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 

2022-2025”, precum și pentru a primi recomandări din partea părților interesate și în scopul 

asigurării informării populației despre procesul aprobării deciziilor Consiliului municipal Bălți, –             

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se iniţiază procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu 

privire la aprobarea Programului municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și 

al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025” prin metoda solicitării opiniei 

experților. 

2. Se pune în sarcina primarului municipiului Bălţi dl Nicolai Grigorișin asigurarea 

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

aprobarea Programului Municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al 

infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025”, și anume: 

2.1 elaborarea în perioada 14.11.2022-12.12.2022 a proiectului inițial de decizie; 

2.2 desfăşurarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă prin metoda 

solicitării opiniei experţilor în perioada de la 13.12.2022-15.01.2023. 

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

specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                Serghei Gramma 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi                                                                            Irina Serdiuc 
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