
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 1/33 

din 10.02.2023 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului mun. Bălți  

nr. 19/31 din 22.12.2022 „Cu privire la fuziunea prin absorbție 

a Instituției Publice Centrul Ergosocial pentru persoane  

cu probleme de sănătate mentală „Socium” în Instituția publică  

Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți” 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. b), h), l), p1), y) din Legea RM 

privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Codului Civil al RM nr.1107 

din 06.06.2002 cu modificările și completările ulterioare, Legii RM asistenţei sociale nr.547-XV 

din 25.12.2003, Legii RM cu privire la serviciile sociale, nr. 123-XVIII din 18.06.2010, Legii 

RM nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legii RM 

privind sănătatea mintală nr. 1402-XIII din 16.12.1997 cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 569 din 19.11.2019 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” şi a 

Standardelor minime de calitate”, Hotărârii Guvernului nr. 55 din 30.01.2012 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului-cadru privind Centrul comunitar de sănătate mintală și standardele 

minime de calitate”, Hotărârii Guvernului nr. 823 din 04.07.2008 „Privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru 

copii cu dizabilități”, Hotărârii Guvernului nr. 824 din 04.07.2008 „Privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu 

dizabilități”, Hotărârii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”, Deciziea Consiliului mun. Bălți 

nr. 8/1 din 30.06.2021 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a 

municipiului Bălți pentru anii 2021-2025”, Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 2/29 din 

28.03.2013 „Cu privire la fuziunea Centrului de sănătate mintală „Somato” și a Centrului de zi 

pentru copii și tineri cu dizabilități mixte severe „Danco” în unul singur Centrul Comunitar de 

sănătate Mintală” cu modificările și completările ulterioare, Decizia Consiliului mun. Bălți 

nr.6/10 din 08.11.2007 „Cu privire la crearea Centrului ergosocial pentru persoane cu probleme 

de sănătate mentală „Socium”” cu modificările și completările ulterioare, întru consolidarea și 

efecientizarea sistemului de servicii sociale specializate existente la nivel local pentru copii și 

adulți cu dizabilități, în baza refuzului verbal neargumentat de a semna contractul de fuziune din 

partea dnei Galii Inna, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează Decizia Consiliului mun. Bălți nr. 19/31 din 22.12.2022 „Cu 

privire la fuziunea prin absorbție a Instituției Publice Centrul Ergosocial pentru persoane cu 

probleme de sănătate mintală „Socium” în Instituția publică Centrul Comunitar de Sănătate 

Mintală mun. Bălți”, după cum urmează: 

 

1.1 punctul 3. al deciziei Consiliului se completează cu textul: „Se pune în sarcina 

directorului Centrului „Socium” și directorului Centrului Comunitar de sănătate Mintală, 

perfectarea formei finale a proiectului contractului de fuziune și semnarea acestuia”; 

 



1.2 în punctul 2.2. al anexei nr. 1 la decizia sintagma „Bunurile, datoriile și creanțele pe 

termen scurt, mediu și lung la situația din 31.12.2022 persoanei absorbite trece la 

persoana absorbantă conform actului de transmitere.”, se substituie cu sintagma 

„Bunurile, datoriile și creanțele pe termen scurt, mediu și lung la situația din 31.12.2022 a 

persoanei absorbite, precum și cheltuielile suportate pînă la data finalizării fuzionării trec 

la persoana absorbantă conform actului de transmitere întocmit în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică””; 

 

1.3 în punctul 8 al deciziei sintagma „în termen de o lună” se substituie cu sintagma „în 

termen de o lună din data semnării proiectului contractului de fuziune a Instituției Publice 

Centrul Ergosocial pentru persoane cu probleme de sănătate mentală „Socium” și 

Instituția publică Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți”. 

 

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

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru educaţie, protecţie socială şi 

sănătate publică, pentru drept și disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei I 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova 

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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