
 

PROIECT 
 

DECIZIA    

CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU 

 

Nr. _____                                   Din „ ______ „ _______________ 2020 

 
 

Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni  

de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor  

cu transmitere sexuală pentru anul 2020 

 

Având în vedere nota informativă a Direcției generale asistență socială și sănătate 

nr. 1097 din 22.09.2020, în scopul implementării activităţilor din cadrul Programului 

naţional de prevenire şi control HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 

anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1164/2016, în temeiul art. 12 (1) 

din Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii 

publice, art. 14, alin. (2) lit. p) şi art. 19, alin. (4) din Legea Nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” și art. 6, alin. (2) p. 1, lit. a din 

Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Consiliul 

Municipal Chişinău DECIDE,  

 

1. Se aprobă:  

a) Planul municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi 

infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020 în contextul pandemiei cu 

COVID-19 (anexa nr. 1). 

b) Regulamentul cu privire la modul de realizare a acțiunilor propuse în Planul 

municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală pentru anul 2020 în contextul pandemiei cu COVID-19 (anexa 

nr. 2). 

2. Se stabilește drept sursă de acoperire a costurilor, necesare realizării Planului 

municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu 

transmitere sexuală pentru anul 2020 în contextul pandemiei cu COVID-19, 

mijloacele financiare în sumă de 500,0 mii lei aprobate în bugetul municipal 

Chișinău pentru anul 2020. 

3. Implementarea Planului municipal de acțiuni de prevenire şi control al infecţiei 

HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anul 2020 va fi realizată de 

Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău. 

4. Se atribuie Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal 

Chișinău dreptul de a achiziționa în condițiile legislației în vigoare servicii necesare 

de Informare, Educare și Comunicare și/sau alte servicii, după caz, în vederea 

realizării acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni.    



5. Viceprimarul de ramură al municipiului Chișinău va asigura controlul 

îndeplinirii prevederilor prezentei decizii. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI                          Adrian TALMACI 
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