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Proces verbal nr. 7 

 

al şedinţei ordinare a Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

din 09  decembrie  2020  ora 10:00 

 

locul desfăşurării – sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bălți. 

 

A prezidat: Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al 

Guvernului în teritoriu 

 

  Oxana Radu,  şef  adjunct al  Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de 

mun. Bălți 

                            

Au fost prezenţi:   

1. Sergiu Bejan, șef, Secția Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție municipiul Bălți; 

2. Dumitru Puha, șef, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

3. Ghenadie Ciumaș, şef al Inspecției pentru protecția mediului Bălți; 

4. Vasilii Iovdii, șef interimar al Direcție  Situaţii Excepţionale Bălți;  

5. Damian Rusu, şef, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Bălți; 

6. Raisa Prodan, specialist principal, Direcția teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bălți; 

7. Olga Timofeev, șef Secția administrativ-militară Sîngerei,  Centrul Militar teritorial Bălți; 

8. Vasile Papeta, șef Trezoreria Regională Nord; 

9. Liliana Mihalciuc, șef adjunct Direcția Statistică Bălți; 

10. Grigore Cugal, șef  Agenției Teritoriale Nord,  CNAM;  

11. Tudor Zagrabei, șef Inspectoratul de Stat pentru supravegherea tehnică ”INTEHAGRO” Bălți; 

12. Iurii Cojuhari, șef, Direcția  Supravegherea Tehnică  Nord  a Agenției pentru Supraveghere 

Tehnică; 

13. Alexandru Molceanov, ofițer principal, Serviciul Regional Nord al Biroului Migraţie şi Azil; 

14. Evghen Gorodenco, comandant, Unitatea militară 1003, Direcția Regională Nord, Inspectoratul 

General de  Carabineri;  

15. Veaceslav Juraveli, şef adjunct, Biroul Vamal Nord; 

16.Vitalie Țurcanu, șef, Centrul multifuncțional, Agenția servicii publice;  
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17. Ana Godiac, șef interimar, Secția regională proprietate publică Nord, Agenția Proprietății 

Publice  (la distanța); 

18. Valentina Guțu, șef adjunct,Agenția de Mediu Nord; 

19. Artur Andrieș, director adjunct, Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor. 

 

Au lipsit: 

1. Victoria Mileșco, șef, Secţia teritorială Bălți  al AIPA; (deplasarea de serviciu)   

2. Serghei Strul, șef,  Inspecția teritorială de Muncă Bălți; (concediul medical) 

3. Veaceslav Cîșlari, Centrul Sănătate Publică Bălți; (concediul medical) 

4. Nelea Plămădeală, șef, Biroul de Probațiune Bălți; (concediul medical) 

5. Ludmila Magnet, Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți;(deplasarea de serviciu) 

6. Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord; 

 

Invitați: 

1. Simion Magnet, Primarul satului Elizaveta; 

2. Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe; 

3. Veaceslav Zincovschi, șef, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți; 

4. Ivan Miron, Șef-adjunct direcție, șef Secție de control a calității și volumului serviciilor de 

amenajare și salubrizare a municipiului, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți.  

 

                      

Prezenţi –  21         lipsesc – 6 ;           inclusiv:    motivat – 5    nemotivat –1 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, a deschis ședința și a salutat membrii Colegiului consultativ instituit în mun. Bălți și invitații, 

a prezentat membrii noi a Colegiului Consultativ - Dumitru Puha, șef, Direcția Teritorială pentru 

Siguranța Alimentelor Bălți, Iurii Cojuhari, șef, Direcția  Supravegherea Tehnică  Nord  a Agenției 

pentru Supraveghere Tehnică  și Valentina Guțu, șef adjunct,Agenția de Mediu Nord; 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu, a propus pentru ședința Colegiului Consultativ instituit în municipiul Bălți,  următoarea  

ordinea de zi: 

 1. Cu privire la mersul executării  hotărârilor Colegiului Consultativ  aprobate la ședința  

CC din 11.11.2020. 

         Raportor: Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al  Cancelariei de Stat 

 

2. Cu privire la rolul APL în menținerea și asigurarea  ordinei de drept în teritoriu 

administrat. 

         Raportor: Sergiu Bejan, șef, Secția Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție  

municipiul Bălți;  

                            Vasile Iovdii, șef, Direcția situații excepționale municipiul Bălți;  

Evghen Gorodenco, comandant, Unitatea militară 1003, Direcția Regională 

Nord, Inspectoratul General de  Carabineri; 
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Veaceslav Zincovschi, șef, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți; 

Ivan Miron, Șef-adjunct direcție, șef Secție de control a calității și volumului 

serviciilor de amenajare și salubrizare a municipiului, Direcția gospodărie 

comunală, Primaria mun. Bălți  

Simion Magnet, primarul satului Elizaveta; 

Efimia Cojoc, primar interimar satului Sadovoe. 

 

3. Cu privire la situația social-economica a municipiului Bălți în anul 2019 și  în prima   

jumătatea a anului 2020.  

Raportor: Liliana Mihalciuc, șef adjunct Direcția Statistică Bălți 

 

4. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Colegiului consultativ constituit în  mun. 

Bălți pentru semestrul I a anul 2021. 

Raportor: Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

5.Diverse (dezbateri). În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea 

de zi pot fi incluse probleme apărute ulterior. 

Conducătorii SPD din municipiul Bălți. 

 

Au votat: pentru – 21                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

 

S-au examinat: 

 

1. Cu privire la mersul executării  hotărârilor Colegiului Consultativ  aprobate la 

ședința  CC din 11.11.2020.   

Raportor:Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat  

 

La ședința CC instituit în municipiul Bălți din 11.11.2020 au fost incluse pe ordinea de zi   4 

subiecte: 

1. Cu privire la mersul executării  hotărârilor Colegiului Consultativ aprobate la ședința CC 

din 07.10.2020. 

 

2. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu termen redus. 

Raportor: Snejana Nitrean,  comandant  Centrul Militar teritorial Bălți 

3.  Cu privire la conlucrarea Biroului de probaţiune Bălți cu APL  privind executarea 

pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii. 

Raportor: Plămădeală Nelea, șef interimar Biroul de Probațiune Bălți  

 

4. Diverse (dezbateri). Cu privire executarea Dispoziției CSERM nr. 16 din 10.04.2020 

(stabilirea ajutorului de șomaj persoanelor înregistrate cu statut de șomer, în perioada 

stării de urgență și altele). 
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Hotărârile adoptate în cadrul ședinței  Colegiului Consultativ din 11.11.2020 au fost expediate 

Cancelariei de Stat în scopul monitorizării realizării planurilor semestriale și anuale privind activitatea 

serviciilor publice desconcentrate și altor activități desfășurate și a Dispoziției CSERM nr. 16 din 

10.04.2020 și nr. 25 din 05.05.2020 (stabilirea ajutorului de șomaj persoanelor înregistrate cu statut de 

șomer, în perioada stării de urgență și altele).  La întrebarea cu numărul 4  din 11.11.2020 au fost 

reluate discuțiile,  în baza informației oficiale prezentate de la Serviciul Fiscal de Stat și de Casa 

Teritorială de Asigurări Sociale Bălți privind susținerea activității de întreprinzător pentru atenuarea 

efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID 19) asupra economiei. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informația prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, privind executarea hotărârilor Colegiului consultativ 

constituit în municipiul Bălți adoptate în cadrul ședinței  din  11.11.2020. 

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 informaţia prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat, privind executarea hotărârilor Colegiului consultativ constituit în 

municipiul Bălți adoptate în cadrul ședinței  din  11.11.2020. 

2. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din municipiul Bălți:  

2.1  să respecte cerințele Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Colegiului Consultativ; 

2.2  să asigure realizarea hotărârilor adoptate, în cadrul ședințelor Colegiului 

Consultativ și prezentarea Notelor informative în adresa Oficiului teritorial Bălți 

al Cancelariei de Stat; 

2.3 să asigure conlucrarea între SPD privind prestarea serviciilor publice pentru 

populație la nivel înalt și în termeni legali; 

2.4 să informeze în mod obligatoriu Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

despre desfășurarea ședințelor de totalizare, precum șu despre vizitele 

planificate, inopinate efectuate de șefii ierarhic superiori; 

2.5 vor contribui la realizarea la nivel de subdiviziune a strategiilor, planurilor și 

obiectivelor supuse în Program de activitate a Guvernului; 

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

din municipiul Bălți, precum și se aduce la cunoștință  publică prin publicarea pe pagina web a 

primăriei municipiului Bălți 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 municipiul Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

Au votat: pentru – 21        contra – 0         s-au abţinut – 0 
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2. Cu privire la rolul APL în menținerea și asigurarea ordinei de drept în teritoriu   

administrat. 

 

Raportori: Sergiu Bejan, șef, Secția Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție  municipiul 

Bălți;  

 Vasile Iovdii, șef, Direcția situații excepționale municipiul Bălți;  

Evghen Gorodenco, comandant, Unitatea militară 1003, Direcția Regională Nord, 

Inspectoratul General de  Carabineri; 

Veaceslav Zincovschi, șef, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți; 

Ivan Miron, Șef-adjunct direcție, șef Secție de control a calității și volumului serviciilor 

de amenajare și salubrizare a municipiului, Direcția gospodărie 

comunală, Primaria mun. Bălți  

Simion Magnet, primarul satului Elizaveta; 

Efimia Cojoc, primar interimar satului Sadovoe. 

 

 (rapoartele se anexează) 

 

 Au luat cuvîntul: 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu:  din raportul prezentat se observă activitatea intensă și colaborarea activă cu APL. La 

problemele identificate de APL privind comercializarea alcoolului de la domiciliu care il produc și 

respectarea regulilor de asigurare a curățeniei în sat,  există cadrul normativ suficient? Lipsa ofițerului 

de sector la Sadovoe, poate fi soluționată? 

Sergiu Bejan, șef, Secția Securitate Publică, Inspectoratului de Poliție  municipiul Bălți: da, noi 

reacționăm promt. Cazurile sunt documentate și întocmite procese-verbale. La moment în satul 

Elizaveta este o persoană care comercializează alcoolul care îl produce de la domiciliu,dar ținînd cont 

că s-a dus lucrul de lămurire,la moment persoana s-a conformat.  La Sadovoe ofițerul de sector a lipsit 

fiind s-a aflat în concediul medical și la moment problema este soluționată. 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: campania de prevenirea incendiilor în sectorul locativ este finisată? 

Vasile Iovdii, șef, Direcția situații excepționale municipiul Bălți: activitatea Direcției este vastă 

și cuprindem mai multe segmente. Fiecare campanie se desfășoară în anumite perioade cu participarea 

reprezentanților APL.  

 

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. 
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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 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: 
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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 

 

3. Cu privire la situația social-economica a municipiului Bălți în anul 2019 și  în prima   

jumătatea a anului 2020.  

Raportor: Liliana Mihalciuc, șef adjunct Direcția Statistică Bălți 

 (rapoarte se anexează) 

 

Au luat cuvântul: 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: a menționat că datele din raportul statistic a face pe noi să ne îngrijorăm. Situația economică 

reflectată în raportul prezentat este în descreștere, dar ce poate fi explicat prin introducerea măsurilor  

aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19. 

Grigore Cugal, șef  Agenției Teritoriale Nord,  CNAM: după ce acte se analizează natalitatea, 

pe motiv ca nașterea poate să aibă loc în orice maternitate? 

              Liliana Mihalciuc, șef adjunct Direcția Statistică Bălți: ne conducem de informația prezentată 

de ASP, Serviciul stare civilă și repartizăm după viza de reședință. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Liliana Mihalciuc, șef 

adjunct Direcția Statistică Bălți privind situația social-economica a municipiului Bălți în anul 2019 

și  în prima   jumătatea a anului 2020. 

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: 

 

3. Se ia act de informația prezentată de Liliana Mihalciuc, șef adjunct Direcția Statistică 

Bălți privind situația social-economica a municipiului Bălți în anul 2019 și  în prima   

jumătatea a anului 2020. 

4. Direcția Statistică Bălți va:  
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 2.1) colecta, prelucra, sistematiza, generaliza, analiza şi  va transmite informaţia 

statistică și datele situațiilor financiare Biroului,; 

 2.2) asigura cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, 

satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica 

oficială nr.93/2017, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia 

socială şi economică în UAT respectiv; 

 2.3) organiza şi efectua lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi 

cercetări statistice în baza ordinelor BNS; 

 2.4) asigura implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a 

informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern; 

 2.5) actualiza lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi 

situații financiare; 

 2.6) acorda la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca 

de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane; 

 execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice 

locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi 

coordonat cu BNS. 

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 a 

Primăriei municipiului Bălți 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 municipiul Bălți, dnei Oxana Radu. 

 
Au votat: pentru – 21           contra – 0           s-au abţinut – 0 

 

4. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Colegiului consultativ constituit în  

mun. Bălți pentru semestrul I a anul 2021. 

Raportor: Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat 

 

Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: a prezentat proiectul 

de hotărîre și a menționat, că întru executarea procesului de coordonare generală a activităţii serviciilor 

publice desconcentrate, analiza planurilor de acţiuni ale SPD și elaborarea planului de activitate a 

Colegiului consultativ instituit în municipiul Bălți pentru anul 2021, reieșind din această la ședința 

Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți din 11.11.2020 a fost aprobată  Hotărîrea nr. 6/1 

pct. 2.6 prin сare  s-a pus în sarcina șefilor SPD de a prezenta propuneri pînă pe  27.11.2020. Din 25 

SPD numai  9 SPD, au prezentat propuneri.  

Tot aici vreau să menționez că este necesar de formulat propuneri pentru temele de discuții din 

cadrul ședințelor Colegiului Consultativ constituit în mun. Bălți pînă pe 31.05.2021, pentru a fi incluse 

în Plan de activitate a Colegiului Consultativ constituit în mun. Bălți pentru semestrul II a anului 2021. 

În final vreau să vă amintesc privind prezentarea informațiilor semestriale (II)/anuale pentru anul 

2020  pînă pe 10.01.2021. 
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Grigore Cugal, șef  Agenției Teritoriale Nord,  CNAM: a menționat că este puțin timp pentru 

prezentarea rapoartelor la închiderea anului calendaristic. 

Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: data propusă în 

proiectul hotărîrii este pusă, ținînd cont de termenul de raportate stabilit de conducere. 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: a mențiuonat că se solicită prezentarea informațiilor dar nu rapoartelor. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținînd cont de informația prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

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 informaţia prezentată de Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat, privind aprobarea Planului de activitate a Colegiului Consultativ 

constituit în mun. Bălți pentru semestrul I a anului 2021. 

2. Se aprobă Planul de activitate a Colegiului Consultativ constituit în mun. Bălți pentru 

semestrul I a anului 2021. (se a nexează) 

3. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți vor: 

 3.1 întreprinde măsurile necesare întru executarea Planului de activitate a  Colegiului 

Consultativ constituit în mun. Bălți pentru semestrul I a anului 2021 în termenele 

stabilite;  

3.2 participa la dezbateri şi la alte activităţi ale Colegiului; 

3.3  formula propuneri, amendamente, obiecţii; 

3.4 transmită secretariatului Colegiului materiale ce urmează a fi prezentate în ședință 

cu cel puţin 5 zile înainte de data acesteia, atât în format electronic, cât şi pe 

suport de hârtie; 

3.5  întreprindă acţiuni în contextul hotărârilor adoptate de Colegiu; 

3.6 formula propuneri pentru temele de discuții din cadrul ședințelor Colegiului 

Consultativ constituit în mun. Bălți pînă pe 31.05.2021, pentru a fi incluse în Plan 

de activitate a Colegiului Consultativ constituit în mun. Bălți pentru semestrul II a 

anului 2021, la adresa otcs_balti@gov.md; 

3.7 prezenta, pînă pe data de 10.01.2021, informații referitor la realizarea planurilor 

semestriale/anuale privind activitățile desfășurate pe parcursul anului 2020. 

   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 a Primăriei 

municipiului Bălți 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 – 21               contra – 0                s-au abţinut – 0 

mailto:otcs_balti@gov.md
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5. Diverse (dezbateri). În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea 

de zi pot fi incluse probleme apărute ulterior 

         Conducătorii SPD din municipiul Bălți. 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: a pus în discuție subiectul organizării și desfășurării măsurilor culturale cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă. 

Veaceslav Zincovschi, șef, Direcția gospodărie comunală, Primaria mun. Bălți: a informat 

membrii Colegiului Consultativ ca pe data de 08.12.2020 a avut loc ședința grupului de lucru din 

cadrul Primăriei municipiului Bălți privind organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. A fost elaborat un Program, la moment el se avizează de 

toate serviciile primăriei municipiului Bălți, ulterior va fi expediate tuturor autorităților de forțe în 

scopul aisgurării ordinii publice şi securităţii publice. 

 

Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: a declarat ședința închisă și a mulțumit membrii Colegiului Consultativ constituit în 

municipiul Bălți, participanții la ședințele Colegiului, pentru activitatea fructuoasă pe parcursul anului 

2020 și implicarea activă în rezolvarea planurilor, programelor, politicilor adoptate la nivel național și 

local, întreprinderea măsurilor comune ale serviciilor publice desconcentrate în vederea soluționării 

unor situații apărute pe parcursul anului 2020. Vreau să aduc sincere mulțumiri lucrătorilor medicali, 

colaboratorilor organelor de forțe, care în această perioadă se aflau pe prima linie în luptă cu infecția 

COVID-19. Și la finalul ședinței de azi și în anul 2021 vreau să vă urez un An Nou plin de fericire şi 

linişte sufletească! La Mulţi Ani! 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                            Vitalie NOGALI 
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