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                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                 

constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 07/02                                                                                                        din 09 decembrie  2020  

                                                                      

Cu privire la rolul APL în menținerea și asigurarea  

 ordinei de drept în teritoriu administrat. 

 

         Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informațiile prezentate de Sergiu Bejan, șef, 

Secția Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție municipiul Bălți; Vasile Iovdii, șef, Direcția 

situații excepționale municipiul Bălți, Gorodenco Evghen, comandant, Unitatea militară 1003, 

Direcția Regională Nord, Inspectoratul General de  Carabineri, Veaceslav Zincovschi, șef, Direcția 

gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți; Simion Magnet, primarul satului Elizaveta; Efimia 

Cojoc, primar interimar satului Sadovoe privind rolul APL în menținerea și asigurarea  ordinei de 

drept în teritoriu administrat. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435/2006 

privind descentralizarea administrativă, anexa 3 
1  

la Hotărârea Guvernului nr. 845/2009 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 informațiile prezentate de Sergiu Bejan, șef, Secția Securitate Publică, 

Inspectoratului de Poliție municipiul Bălți; Vasile Iovdii, șef, Direcția situații 

excepționale municipiul Bălți; Gorodenco Evghen, comandant, Unitatea militară 1003, 

Direcția Regională Nord, Inspectoratul General de  Carabineri; Veaceslav Zincovschi, 

șef, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți; Simion Magnet, primarul 

satului Elizaveta; Efimia Cojoc, primar interimar satului Sadovoe privind rolul APL în 

menținerea și asigurarea  ordinei de drept în teritoriu administrat. 

2. Inspectoratului de Poliție municipiul Bălți  va:  

2.1) desfăşura activităţi de menţinere a ordinii şi securităţii publice, a siguranţei 

persoanelor, de identificare şi contracarare a acţiunilor ce atentează la viaţa, 

libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, la proprietatea privată sau 

publică, precum şi la alte interese legitime ale comunităţii; 

2.2) asigura acordarea ajutorului cetăţenilor care au suferit în urma comiterii 

infracţiunilor, contravenţiilor sau accidentelor, precum şi celor aflaţi în stare 

de neputinţă sau în altă stare ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea lor; 

2.3) asigura, în condiţiile legii, ordinea publică şi paza zonelor în care s-au produs 

ori există pericol iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor 
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situaţii excepţionale ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală a 

persoanelor sau bunurile acestora; 

2.4) acorda suport subdiviziunilor Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență şi altor servicii specializate la prevenirea şi lichidarea consecinţelor 

în urma incendiilor, avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale şi altor 

situaţii excepţionale; 

2.5) acorda sprijin, potrivit legii, autorităţilor administraţiei publice locale în 

vederea desfăşurării activităţii acestora; participă la activitățile consiliilor şi 

comisiilor create pe lîngă autorităţile administraţiei publice locale în 

domeniul ordinii de drept, protecţiei drepturilor şi a libertăţilor omului; 

2.6) informa, periodic sau la cerere, autorităţile administraţiei publice locale 

despre starea infracţională, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea şi 

descoperirea infracţiunilor și contravențiilor, pentru menţinerea ordinii şi 

securităţii publice şi solicită sprijinul acestor autorităţi în legătură cu măsurile 

ce se impun pentru prevenirea și combaterea criminalităţii şi menţinerea 

ordinii şi securităţii publice în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

3.  Autorităţile administraţiei publice locale va: 

3.1) contribui la asigurarea ordinii publice prin intensificarea conlucrării cu  

Inspectoratul de Poliția municipiul Bălți și Direcția situații excepționale 

municipiul Bălți, Direcția Regională Nord, Inspectoratul General de  

Carabineri; 

3.2) intensifica activitatea comisiilor locale, gărzilor populare, formațiunilor de 

protecție civilă în scopul asigurării ordinii publice. 

   4. 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 a 

Primăriei municipiului Bălți și  (după caz) în presa locală.     

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

Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de municipiul Bălți, dnei Oxana 

Radu. 

 

Au votat: pentru –21        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 
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