
 
                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                          

                                                       constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 03/04                                                                                                        din 13 august  2020  

                                                                      

Cu privire la evacuarea deșeurilor menajere  

și gestionarea poligonului de deșeuri Țambula - Belicenii Noi 

Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Ghenadie Ciumaș, șef  al  

Inspecția pentru protecția mediului  și Maria Bordeniuc, șef Agenția de Mediu Nord, audiind  ceilalți 

coraportorii.  

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435 din 28.12.2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 1  la Hotărârea Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 

cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și completările ulterioare și 

examinând propunerile înaintate,    Colegiul consultativ constituit în municipiul Bălți   

                   

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de Ghenadie Ciumaș, șef  al Inspecția pentru protecția 

mediului  și Maria Bordeniuc, șef Agenția de Mediu Nord, privind evacuarea deșeurilor 

menajere  și gestionarea poligonului de deșeuri Țambula - Belicenii Noi. 

2. Inspecția pentru protecția mediului, Agenția de Mediu Nord   și APL Bălți:  

2.1  vor respecta cu  strictețe  normele și reglementările la colectarea, îndepărtarea și 

eliminarea , depozitarea sau reciclarea deșeurilor. 

2.2 vor utiliza tehnologii moderne și vehicule speciale concepute în timpul lucrului. 

2.3  vor amenaja și autoriza de către autoritățile de mediu și sănătate a gunoiștilor, 

evacuarea selectivă a deșeurilor (Precolectarea deșeurilor se referă la adunarea lor 

în diferite recipiente: coșuri de gunoi, pubele (pentru deșeurile menajere) 

și containere (pentru deșeurile stradale și cele produse de agenții economici) 

 2.4 vor evacua  gunoiștile  din preajma rîurilor, rîuleților și altor corpuri de apă.  

            3.  Se propune Guvernului RM, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului să 

urgenteze implementarea Proiectului de gestionarea deșeurilor pe regiuni, în scopul 

amenajării poligonului de gestionarea deșeurilor în municipiul Bălți cu amplasarea unui 

mecanism de neutralizarea deșeurilor biologice. 

   3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefilor Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. 

Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web și  (după caz) în 

presa locală.     

     4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina, şef adjunct al Oficiului 

teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

Au votat: pentru – 18                 contra – 0                               s-au abţinut – 0 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 

 
CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в 

территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРОБЭЛЦЬ 

  
MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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