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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.2/1 din 21.02.2023 

,,Legea fondurilor asigurării obligatorii de                                                                                                                            

asistență medicală pentru a. 2023 pentru categoriile de                                                                                                                            

plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență                                                                                                                              

medicală în sumă fixă”.                                                                                                                                                                                                              

       În temeiul Legii fondurilor nr.358 din 22.12.2022, Legea nr.1593/2002 ,,Cu 

privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală”, legea nr.1585/1998 ,,Cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistenţă medicală”, Legea nr. 286-XVI/2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, Legea 171/2019 cu privire la modificarea unor 

acte legislative, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.06-2-254 din 15.02.2023 prezentată de dna 

Nelea Rotaru, directoarea Agenției teritoriale ,,Nord” a CNAM. 

2. Agenția teritorială ,,Nord” a CNAM (directoare - dna Nelea Rotaru): 

2.1. – va promova în continuare prevederile Legii Fondurilor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală nr.1593/2002, Anexa nr.2; 

2.2. – va solicita respectarea art.23, alin.(4) din Legea 1593/2002 cu privire la 
mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de 
asistență medicală de catre pensionari și persoanele cu dizabilități, deținători de 
patentă sau fondatori de întreprindere individuală; 

2.3. – va ține la control respectarea art.23 alin. (2) din Legea nr.1593/2002 cu 
privire la persoanele fizice în conformitate cu modificările survenite în legislație și 
intrate în vigoare din data de 1 ianuarie 2023.  
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3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 
Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 
cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web a Primăriei mun. Bălți și, (după 
caz) în presa locală.                                                                                                                                        

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef– adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 

          Președintele Colegiului consultativ,   /semnat electronic/   Vladimir Rusu 

          constituit în mun. Bălți, 

          șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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