
 

ANUNȚ 

Cu privire la organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie ,,Cu privire la 

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

transmitere sexuală pentru anii 2023-2025”. 

 

 

Scopul proiectului de 

decizie 

Elaborarea și aprobarea  Programului Municipal de prevenire și 

control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală 

pentru anii 2023-2025, care are ca scop reducerea consecinţelor 

epidemiei HIV/SIDA  şi al infecţiilor cu transmitere sexuală prin 

minimizarea transmiterii, în special în rîndurile populaţiei-cheie, precum şi a 

mortalităţii asociate cu HIV. 

Beneficiarii proiectului 

de decizie 

Locuitorii municipiului Bălți. 

Proiectul de decizie este 

elaborat în conformitate 

cu legislația în vigoare, 

și anume: 

În conformitate cu Legea Ocrotirii Sănătății nr. 411, art. 6, Legea RM nr. 

239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, art. 3 

al. (1), art. 8, art. 14 al. (2) lit. (z1) , art. 29 al. (1) lit. (a), lit. (r) din Legea 

RM nr. 436-XVI din 28.12.2006  privind administraţia publică locală, art.7, 

art.12 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, Hotărîrea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la 

mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul 

decizional”, 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 2023-2025”, pentru executarea 

Deciziei Consiliului Municipal Bălți  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. 

Modul de consultări Solicitarea opiniei experților. 

Termenii de prezentare 

a recomandărilor 
15.01.2023 

Locul, modul de acces 

la proiectul deciziei, 

modul de 

prezentare sau remitere 

a recomandărilor 

Recomandările pot fi expediate pe adresa: 

- mun. Bălți, Piața Independenței, 1; bir. 433, 432 

E-mail sanatateprimaria.balti@gmail.com, 

nistoranna80@gmail.com. 

Numele,prenumele 

persoanei responsabile 

de desfășurare a 

procedurilor de 

consultare, date de 

contact 

-Anna Nistor, specialist principal Secția Sănătate din cadrul Direcției 

generale asistență socială, sănătate și protecția familiei, Piața 

Independenței, 1; bir. 432, tel.: (0231) 54606 
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