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______________________________________________________________________________ 

    

    HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                          

constituit în municipiu Bălți 

 

Nr. 02/01                                                                                                        din 24 februarie  2021  

                                                                      

Cu privire la nivelul de realizare  

a Planului  de asigurarea traficului rutier la transportarea  

călătorilor pe teritoriul municipiului Bălți pentru  anul 2020  

și aprobarea Planului de acțiuni privind siguranța rutieră  

pe teritoriul mun. Bălți în perioada anului 2021 

 

Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informația prezentată de Vadim Budarețchi, 

Inspectoratul de Poliție  mun. Bălți, Radu Lachei, Direcția de Patrulare Nord al Inspectoratului  Național de 

Securitate Publică, IGP, Ghenadie CIUMAȘ, șef, Inspecția pentru protecția mediului Bălți,  Ivan Miron, șef 

adjunct Direcție Gospodăriei Comunală  municipiul Bălți, și audiind ceilalți coraportorii.  

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

descentralizarea administrativă, anexa nr. 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 Vadim Budarețchi, Inspectoratul de Poliție mun. Bălți, 

Radu Lachei, Direcția de Patrulare Nord al Inspectoratului Național de Securitate Publică, 

IGP, Ghenadie CIUMAȘ, șef, Inspecția pentru protecția mediului Bălți, Ivan Miron, șef 

adjunct Direcție Gospodăriei Comunală municipiul Bălți, și audiind ceilalți coraportorii 

privind nivelul de realizare a Planului  de asigurarea traficului rutier la transportarea călătorilor 

pe teritoriul municipiului Bălți pentru anul 2020 și aprobarea Planului de acțiuni privind 

siguranța rutieră pe teritoriul mun. Bălți în perioada anului 2021. 

1. Se aprobă Plan de acțiuni privind siguranța rutieră pe teritoriul mun. Bălți în perioada anului 

2021 (se anexează). 

2. Inspectoratul de Poliție Bălți al IGP, Direcția de Patrulare Nord al Inspectoratului  Național de 

Securitate Publică, IGP, Serviciul Fiscal de Stat,  Inspecția pentru protecția mediului Bălți  și 

APL Bălți:  

3.1 vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea în termenele stabilite a  

Planului de acţiuni privind asigurarea traficului rutier la transportarea călătorilor 

pe teritoriul mun. Bălți pentru anul 2021;  

 
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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3.2  vor prezenta trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare,  Oficiului teritorial  

Bălți al Cancelariei de Stat, informaţia despre realizarea Planului de acţiuni 

nominalizat, la adresa otcs_balti@gov.md; 

3.3 vor suportata cheltuielile aferente implementării Planului de acțiuni menționat din 

contul și în limitele bugetului anual aprobat a autorităților/instituțiilor publice 

implicate, precum și din alte surse conform legislației.  

3.4   Inspectoratul de Poliție Bălți al IGP  va prezenta Oficiului teritorial  Bălți al 

Cancelariei de Stat,  până la data de 31 ianuarie 2022, raportul privind nivelul de 

realizare a Planului de acţiuni indicat.   

   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 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 mun. Bălți, dnei Oxana Radu. 

 

 

 

 

Au votat: pentru – 24              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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