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___________________________________________________________________________________ 

Proces verbal nr. 2 

 

al şedinţei ordinare a Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

din 24 februarie 2021  ora 1000 

 

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, Preşedintele Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

 

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

mun. Bălți 

                            

Au fost prezenţi:   

1. Vadim Budarețchi, Inspectoratul de Poliție municipiul Bălți; 

2. Anatol Rotaru, șef adjunct, Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți; 

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

4. Alexandru Gumeniuc, șef adjunct, Direcța  Situaţii Excepţionale Bălți;  

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

6. Ilie Chiţac, șef, Direcția teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bălți; 

7. Matei Savca,  Centrul Militar teritorial Bălți; 

8. Vasile Papeta, șef, Trezoreria Regională Nord; 

9. Vasile Traista, șef, 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. Ion Cerchez, șef, Serviciul Regional Nord al Biroului Migraţie şi Azil; 

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

Inspectoratul General de  Carabineri;  

15.Vitalie Țurcanu, șef, Centrul multifuncțional, Agenția servicii publice;  
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16. Ana Godiac, consultant principal, Direcția relații funciare și bunuri imobile, Agenția 

Proprietății Publice  (la distanța); 

17. Valentina Guțu, sef adjunct, Agenția de Mediu Nord; 

18. Valerii Starii, șef, Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor; 

19. Serghei Strul, șef,  Inspecția teritorială de Muncă Bălți;  

20. Nelea Plămădeală, șef, Biroul de Probațiune Bălți;  

21. Ludmila Magnet, șef, Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți; 

22. Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord; 

23. Igor Tropoţel, şef, Biroul Vamal Nord. 

 

Au lipsit: 

1. Victoria Mileșco, șef, Secţia Teritorială de Intervenţii şi plăţi în Agricultură (deplasare de 

serviciu); 

2. Veaceslav Cîșlari, șef, Centrul Sănătate Publică Bălți (la instruire);  

 

Invitați: 

1. Ghenadie Șmulischii, viceprimarul municipiului Bălți; 

2.   Ivan Miron, șef adjunct Direcție Gospodăriei Comunală municipiul Bălți, șef Secție de control a 

calității și volumului serviciilor de amenajare și salubrizare  municipiului Bălți; 

3. Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe; 

4. Simion Magnet, primarul satului Elizaveta; 

5. Larisa Belaia, vicedirector,  IMSP Centrul Medicilor de Familie municipiul  Bălți. 

6. Ala Scrimniciuc, șef  secție control medical,Departamentul asistența medicală specializată de 

ambulator, IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți 

                      

Prezenţi –  25         lipsesc – 2 ;           inclusiv:    motivat – 2    nemotivat –0 

 

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

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți a deschis ședința și a salutat 

membrii Colegiului consultativ constituit în mun. Bălți și invitații.  A urat tuturor participanţilor la 

ședința Colegiului consultativ succese, activitatea productivă atât la etapa prezentării rapoartelor , cât şi 

la cea a discuţiilor şi argumentărilor. 

 

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

teritoriul municipiului Bălți pentru  anul 2020 și aprobarea Planului  de asigurarea traficului rutier la 

transportarea călătorilor pe teritoriul municipiului Bălți pentru anul 2021. 

Raportori: Vadim Budarețchi,  Inspectoratul de Poliție  mun.  Bălți 

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

Publică,  IGP 
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                        Ghenadie CIUMAȘ,șef,  Inspecția pentru protecția mediului Bălți  

                        Ivan Miron, șef adjunct Direcție Gospodăriei Comunală municipiul Bălți  

                                                                                

 

2. Cu privire la activitatea Direcției teritoriale inspectare financiară Bălți pentru anul 2020. 

 

Raportor: Ludmila Magnet,  șef  Direcția teritorială  inspectare financiară Bălți   

 

3. 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 – 25                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

Regulamentul ședinței de astăzi este propus pînă la 1 oră și 15 minute. 

Au votat: pentru – 25                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

S-au examinat: 

 

1. 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 asigurarea 

traficului rutier la transportarea călătorilor pe teritoriul municipiului Bălți pentru anul 2021. 

Raportori: 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.  

(rapoartele se anexează) 

 

Domnul Ion Cerchez, șef, Serviciul Regional Nord al Biroului Migraţie şi Azil, a părăsit sala 

de ședință în legătură cu necesitățile de serviciu. 

 

Au luat cuvântul: 

Grigore Cugal, șef Agenția Teritorială Nord, CNAM: sunt supuși expertizei medicale 

conducători auto care esă la rută? 

Vadim Budarețchi,  Inspectoratul de Poliție  mun.  Bălți: în perioada de raportare nu s-a  

depistat ieșirea la rută fără concluzia medicului.  

  Ivan Miron, șef adjunct Direcție Gospodăriei Comunală municipiul Bălți: a propus că 

școlile auto să nu desfășoare instruirile practice în orele de vârf, sau să fie modificat itinerarul, cu 

coordonarea Inspectoratului de Poliție și Direcției  de Patrulare Nord. 

 

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 
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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 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 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. 

2. Se aprobă Plan de acțiuni privind siguranța rutieră pe teritoriul mun. Bălți în perioada anului 2021 

(se anexează). 

3. Inspectoratul de Poliție Bălți al IGP, Directia 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;  

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 
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2. Cu privire la activitatea Direcției teritoriale inspectare financiară Bălți pentru anul 2020. 

 

Raportor: Ludmila Magnet,  șef  Direcția teritorială  inspectare financiară Bălți   

 

 (raportul se anexează) 

 

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

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: a menționat ca există conlucrarea bună cu Oficiul 

Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. În anul 2021 sunt incluse inspecțiile financiare la solicitarea 

Oficiului. 

Oxana Radu, șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: dacă sunt înanintate 

contestații  din partea entităților supuse inspectării financiare? 

Ludmila Magnet, șef Direcția teritorială  inspectare financiară Bălți: în toată perioada de 

activitate avem depusă o singură  contestație.  

Oxana Radu, șef adjunct, Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: unul din motivele 

efectuării inspectării financiare este riscul, ce înseamnă? 

Ludmila Magnet, șef Direcția teritorială  inspectare financiară Bălți: în Regulamenul intern  sunt 

indicate criteriile de efectuarea controlului, inclusiv și așa numit riscul. 

 

Reieşind din cele expuse, în raportul  lui Ludmila Magnet, șef Direcție teritorială Inspectare 

Financiară Bălți,  

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

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

2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, examinând propunerile înaintate, Colegiul 

consultativ constituit în municipiul Bălți 

                                                    

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de dna Ludmila Magnet, șef Direcție teritorială Inspectare 

Financiară Bălți,. 

2. Şeful  Direcției teritorială Inspectare Financiară Bălți:  

2.1   să întreprindă măsuri de rigoare asupra rezultatelor materialelor inspectărilor 

financiare efectuate la entități; 

2.2 să transmită organelor de drept materialele inspectărilor financiare și referințe 

privind prejudiciile cauzate; 

2.3 să asigure procesul de inspectare financiară la cel  mai înalt nivel și obiectiv, 

asigurând profesionalism și imparțialitatea; 

2.4 să sporească calitatea  raportării și ridicarea responsabilității față de lege și 

societatea civilă; 

2.5 să mențină și să promoveze în continuare imaginea Direcției teritoriale Inspectare 

Financiară Bălți. 
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   3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă Şefiilor 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, şefului 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 

 

 

3. Diverse (dezbateri). În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi 

pot fi incluse probleme apărute ulterior. 

 

Raportori:  Conducătorii SPD din municipiul Bălți. 

 

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

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: Anul 2021 Agenția Națională pentru ocuparea Forței de 

muncă sărbătorește 30 de ani de la crearea Serviciului public de ocupare  din RM. Cu această ocazia 

Agenția Națională pentru ocuparea Forței de muncă a organizat și a desfășurat evenimentul de premiere 

a celor mai buni angajatori ai anului 2020. Din cei 11 agenți economici nominalizați este și agentul 

economic din municipiul Bălți, SRL ”Credem-Eco Bălți”, care desfășoară activitatea în domeniul 

catering și confecționarea produselor textile, a angajat în cîmpul muncii din rândurile șomerilor 

persoanele cu dezabilități. 

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de crearea serviciului public de ocupare a forței de muncă din 

Republica Moldova vă adresăm sincere urări de bine,sănătate și prosperitate. Apreciem activitatea 

angajaților ANOFM pentru dăruirea și efortul deosebit depus în serviciul public de ocupare a forței de 

muncă, pentru competență profesională și operativitatea în ajutorarea persoanelor, pentru omenia cu care 

contribuiți la soluționarea problemelor solicitanților. La mulți ani cu noi realizări și satisfacție 

sufletească în tot ceea ce faceți. 

 

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

teritoriu, Preşedintele Colegiului consultativ: a declarat ședința închisă și a mulțumit membrii 

Colegiului Consultativ constituit în municipiul Bălți, participanții la ședințele Colegiului, pentru 

participarea. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                 Vitalie NOGALI 
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