
Republica Moldova                                                           Республика Молдова 
           CONSILIUL                                                                                              СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                                                                     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 
 

 

                                                   DECIZIA                                       proiect  

РЕШЕНИЕ 
 

Nr. _______ 

din ____________ 2022 

                                            
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, 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”” și  având în vedere propunerile și recomandările parvenite în 

cadrul consultărilor publice, -             
                                         

Consiliul  Municipal Bălți  DECIDE: 

 

1.Se aprobă Programul Municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, conform 

anexei nr.1. 

2.Se aprobă planul de acțiuni ale Programului Municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 

2022-2025, conform anexei nr.2. 

3.  Finanțarea Programului Municipal de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025, se va 

efectua în limita alocațiilor anuale prevăzute pentru aceste scopuri din bugetul municipal Bălți, aprobat 

pentru anul respectiv, precum și din contribuțiile donatorilor, pe măsura implicării acestora.  

4.  Primarul municipiului Bălţi, va asigura monitorizarea și elaborarea rapoartelor anuale privind 

implementarea Programului respectiv precum și informarea Consiliul municipal Bălți. 

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică; pentru activități economico-financiare. 

   

 

 

Preşedintele şedinţei ordinare        

a Consiliului municipal Bălţi                                                ________________________ 

 

            

            

 

          Contrasemnat: 

           Secretarul Consiliului mun.Bălţi                                                                           Irina Serdiuc 

 


