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__________________________________________________________________________________ 

Proces verbal nr. 6 

 

al şedinţei ordinare a Colegiului consultativ constituit în municipiul Bălți 

din 11  noiembrie  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. Valeriu Cojocaru, șef, Inspectoratul de Poliţie Bălți; 

2. Dumitru Puha, inspector principal, Secția controlul siguranței alimentelor, 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. Ilie Chițac, şef Direcția teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bălți; 

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

8. Matei Savca, comandant interimar,  Centrul Militar teritorial Bălți; 

9. Vasile Papeta, șef Trezoreria Regională Nord; 

10. Vasile Traista, Centrul Regional pentru Statistică Nord; 

11. Veaceslav Cîșlari, Centrul Sănătate Publică Bălți; 

12. Grigore Cugal, șef  AT Nord a  CNAM;  

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

14. Vadim Fotescu, șef adjunct, Direcția  Supravegherea Tehnică  Nord  a Agenției pentru 

Supraveghere Tehnică; 

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

16. Ludmila Magnet, Direcția teritorială Inspectare Financiară Bălți; 
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17. Ion Cercez, Serviciul Regional Nord al Biroului Migraţie şi Azil; 

18. Ivan Gorobeț, comandant adjunct, Unitatea militară 1003;  

19. Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord; 

20. Igor Tropoțel, şef Biroul Vamal Nord; 

21.Vitalie Țurcanu, șef, Centrul multifuncțional, Agenția servicii publice;  

22.Ana Godiac, șef interimar, Secția regională proprietate publică Nord, Agenția Proprietății 

Publice  (la distanța); 

 

Au lipsit: 

1. Victoria Mileșco, șef, Secţia teritorială Bălți  al AIPA;    

2. Vitalie Pascari, șef, Direcția regională Nord al IGC, Departamentul Trupelor de Carabinieri;  

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

4. Valerii Starii, director adjunct Penitenciar 11, Administrația Națională Penitenciarelor. 

 

Invitați: 

1. Tatiana Dubițcaia, viceprimarul municipiului Bălți: 

2.  Simion Magnet, Primarul satului Elizaveta; 

3. Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe; 

4. Ghenadie Guțu, șef Secție evidență militară și Serviciul de alternativă municipiul Bălți; 

5. Mihai Șotropa, șef Serviciu Patrulare, Inspectoratul de Poliția  Bălți.  

                      

Prezenţi –  24         lipsesc – 4 ;           inclusiv:    motivat – 1    nemotivat –3 

 

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 - Ion Cercez, Serviciul Regional Nord al Biroului 

Migraţie şi Azil. 

 

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 09.09.2020. 

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

 

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

        Raportor: Matei Savca, comandant interimar al Centului Militar teritorial Bălți, 

locotenent colonel; 

Mihai Sotropa, șef Serviciu Patrulare  a Inspectoratului de Poliție Bălți; 

Ghenadie Guțu, șef Secția evidența militară și Serviciul de alternativă; 

Simion Magnet, Primarul satului Elizaveta; 

Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe  
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3. Cu privire la conlucrarea Biroului de probaţiune Bălți cu APL  privind executarea 

pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii. 

         Raportor: Plămădeală Nelea, șef Biroul de Probațiune Bălți  

 

4.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 – 24                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, a propus la 

subiectul ”Diverse” să finisăm discuția  la subiectul cu numărul 2:”Cu privire executarea 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)”,  discutat la ședința CC Bălți din 

07.10.2020, ținând cont că avem informația prezentată de Serviciul Fiscal de Stat și Casa Teritorială 

Asigurări Sociale Bălți. 

 

Au votat: pentru – 24                   contra – 0                      s-au abţinut – 0 

 

S-au examinat: 

 

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

CC din 07.10.2020.   

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

 

La ședința CC instituit în municipiul Bălți din 07.10.2020 au fost incluse pe ordinea de zi   4 

subiecte: 

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

din 09.09.2020. 

 

2. 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).  

 

3. Cu privire la noile măsuri de prevenire și combaterea răspândirii ambroziei.  

 

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

de  zi pot fi incluse probleme apărute ulterior. 

 

Hotărârile adoptate în cadrul ședinței  Colegiului Consultativ din 07.10.2020  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 
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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 2  din 07.10.2020 o să reluăm 

discuțiile  astăzi, la subiectul ”Diverse” 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. 

 

Un alt aspect al procesului de coordonare generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate, 

reprezintă analiza planurilor de acţiuni ale SPD și elaborarea planului de activitate a Colegiului 

consultativ instituit în municipiul Bălți pentru anul 2021 reieșind din aceste planuri. Vin cu propunerea 

de a prezenta subiecte (27.11.2020), pînă la următoarea și ultima,  ședința ordinară a Colegiului 

(09.12.2020),  care în viziunea DVS pot fi discutate în cadrul ședințelor Colegiul Consultativ Bălți în 

anul 2021. 

 

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 

adoptate în cadrul ședinței  din  07.10.2020.  

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 Oxana Radu, șef adjunct al Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat, privind executarea hotărârilor Colegiului consultativ adoptate în cadrul 

ședinței  din  07.10.2020. 

2. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. 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; 

2.6  vor prezenta, pînă pe data de 27.11.2020 propuneri privind subiectele pasibile 

de a fi incluse în Planul de activitate a Colegiului Consultativ instituit în 

municipiul Bălți pentru anul 2021. 
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     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 –   24         contra –    0             s-au abţinut – 0 

 

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

 

Raportori: Matei Savca, comandant interimar al Centului Militar teritorial Bălți, locotenent 

colonel; 

Mihai Sotropa, șef Serviciu Patrulare  a Inspectoratului de Poliție Bălți; 

Ghenadie Guțu, șef Secția evidența militară și Serviciul de alternativă; 

Simion Magnet, Primarul satului Elizaveta; 

Efimia Cojoc, secretarul Consiliului local Sadovoe  

(rapoartele se anexează) 

 

 Au luat cuvîntul: 

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

teritoriu:  de ce Centului Militar teritorial Bălți nu dispune de acces la informațiile cu privire la 

domiciliu recrutului? 

Matei Savca, comandant interimar al Centului Militar teritorial Bălți, locotenent colonel: Nu 

avem acces  la Registrul populației, ținând cont că această informație conține  datele cu caracter 

personal. La acest capitol conlucrăm cu Inspectoratului de Poliție Bălți  și Centrul multifuncțional, 

Agenția servicii publice, dar este dificil, în fiecare caz separat să venim cu demersuri în adresa 

serviciilor respective. Ar fi benefic pentru activitatea Centului Militar  să avem  acces la Registrul 

populației,  pentru a acționa operativ și prompt în fiecare caz în parte. 

Vitalie Țurcanu, șef, Centrul multifuncțional, Agenția servicii publice:  a confirmat acest lucrul. 

La noi să adresează Centul Militar teritorial Bălți privind adresa de domiciliu a recrutului și noi 

eliberăm aceasta informație. 

Mihai Sotropa, șef Serviciu Patrulare  a Inspectoratului de Poliție Bălți: avem conlucrarea la 

nivel cât cu Centului Militar, atât și cu APL.  Suntem membrii Comisiei de recrutare și încorporare. În 

anul 2020 au fost 4 ședințe a Comisiei, la care am participat în calitate de membru.  Pe perioada 

încorporării recruților am contribuit la asigurarea ordinei publice. 

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

teritoriu: poate în această situație ar fi bine de venit cu anumite propuneri cu scopul de a modifica 

legislația. 

Matei Savca, comandant interimar al Centului Militar teritorial Bălți, locotenent colonel: noi am 

înaintat propunerile respective la Ministerul Apărării. 
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Vitalie Nogali, șef Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în 

teritoriu: vă rog prezentați propunerile DVS. Pentru a fi anexate la Hotărârea Colegiului pentru a fi 

expediate la Cancelaria de Stat. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informațiile prezentate de Matei Savca,  comandant 

interimar al Centului Militar teritorial Bălți, locotenent colonel; Mihai Sotropa,  șef Serviciu Patrulare  

a Inspectoratului de Poliție Bălți; Ghenadie Guțu, șef Secția evidența militară și Serviciul de 

alternativă; Simion Magnet,  Primarul satului Elizaveta, și  Efimia Cojoc,  secretarul Consiliului local 

Sadovoe privind încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu termen redus.  

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 informațiile prezentate de comandant interimar al Centului Militar teritorial 

Bălți, locotenent colonel Matei Savca, șef Serviciu Patrulare  a Inspectoratului de Poliție 

Bălți, Mihai Sotropa, șef Secția evidența militară și Serviciul de alternativă, Ghenadie 

Guțu, Primarul satului Elizaveta, Simion Magnet și  secretarul Consiliului local 

Sadovoe, Efimia Cojoc privind încorporarea în serviciul militar în termen și cel cu 

termen redus. 

2. Centrul Militar teritorial Bălți va:  

2.1) organiza şi va desfăşura, în comun cu organele administraţiei publice locale, 

instituţiile publice, agenţii economici şi organizaţiile obşteşti educaţia militar-

patriotică şi alte activităţi privind pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea 

serviciului militar; 

2.2) exercita controlul privind îndeplinirea de către autorităţile publice locale, 

instituţiile publice şi agenţii economici a măsurilor din domeniul administrativ - 

militar; 

2.3)  organiza încorporarea tinerilor, examinarea medicală, testarea psihologică şi 

repartizarea acestora pe arme; 

2.4) întreprinde măsuri pentru sancționarea recruților care încalcă regulile de 

evidență militară; 

2.5) eficientiza activitățile de conlucrare cu inspectoratul de poliție privind depistarea 

încălcărilor a evidenței militare comise de recruți și pornirea cauzelor 

contravenționale; 

2.6) întreprinde măsuri pentru prevenirea răspîndirii COVID -19 și protejarea 

personalului CMT și recruților care se prezintă la comisia medico – militară prin 

asigurarea cu mănuși și măști de protecție. 

 

3. Autoritățile publice locale (Punctele de recrutare, încorporare şi completare): 
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3.1) să asigure îndeplinirea obligațiilor în domeniul administrativ – militar;  

3.2) să întreprindă măsuri pentru sporirea prezentării recruților la organul 

administrativ – militar, cu respectarea cerințelor de protecție contra COVID – 19 

3.3) să înmîneze ordinele de chemare tinerilor care vor fi însoţiţi şi prezentaţi 

comisiei de recrutare - încorporare de către şeful punctului de recrutare, 

încorporare şi completare. 

 

4. Inspectoratul de Poliție al municipiului Bălți va: 

4.1) acorda suport autorităților administrației publice locale și organului 

administrativ – militar privind încorporarea recruților, contribuind la asigurarea 

respectării de către cetățenii Republicii Moldova a regulilor de evidență militară; 

4.2)  la solicitarea organului administrativ – militar și primăriilor să întreprindă 

măsuri de rigoare privind căutarea, identificarea locului de aflare, prezentarea la 

organul administrativ – militar a recruților care nu sau prezentat la încorporare; 

4.3)  să comunice la solicitarea organului administrativ – militar, datele cu privire la 

recruții care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova. 

 

 5.   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.     

     6.  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 

 

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

pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii. 

         Raportor: Plămădeală Nelea, șef Biroul de Probațiune Bălți  

(rapoarte se anexează) 

 

Au luat cuvântul: 

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

teritoriu: conlucrare,  cu APL cum se observă din raportul prezentat, este. 

Tatiana Dubițcaia, viceprimarul municipiului Bălți: Cu  Biroului de probaţiune Bălți noi 

conlucrăm.  La moment se examinează posibilitatea încheierii Acordului de colaborare cu Direcția 

educație pentru instituțiile publice din subordinea municipiului Bălți, unde pot fi antrenate persoanele 

condamnate cu pedeapsa sub forma de muncă neremunerată în folosul comunității. 

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

teritoriu:  la fel ar fi posibil de examinat posibilitatea încheierii unui asemenea Acord și pentru 

întreprinderile municipale din subordine? 
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Tatiana Dubițcaia, viceprimarul municipiului Bălți:APL este deschisă pentru negociere și noi 

vedem în asta plus valoare pentru comunitatea noastră. Vin cu propunerea în acest scop de organizat 

ședință comune cu participarea Biroului de probaţiune Bălți, APL și Oficiului teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat pentru a analiza și examina încheierea unor asemenea Acorduri. 

 

Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informația prezentată de dna  Plămădeală Nelea, șef 

Biroul de Probațiune Bălți executarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii.  

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 informația prezentată de Plămădeală Nelea, șef  Biroul de Probațiune Bălți 

privind executarea pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii. 

2. Biroul de Probațiune Bălți va: 

2.1) asigura executarea pedepselor neprivative de libertate; 

2.2) ţine evidenţa persoanelor condamnate la pedepse neprivative de libertate; 

2.3) exercita controlul  persoanelor liberate de pedeapsă penală, respectării de către 

acestea a obligaţiunilor stabilite de instanţa de judecată şi de legislaţie; 

2.4) acorda asistenţă şi consiliere subiecţilor probaţiunii, la cererea acestora, încheie 

acorduri cu subiecţii probaţiunii pentru acordarea asistenţei postpenitenciare; 

2.5) coordona activitatea de executare  a măsurilor educative; 

2.6) întocmi referate de evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului şi 

inculpatului, la solicitarea organelor interesate; 

2.7) colabora cu organele de drept, precum şi cu autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale. 

2.8) asigura ridicarea nivelului de profesionalism al angajaților; 

2.9) contribui la ridicarea nivelului de conștientizare de către angajați a necesității unui 

comportament etic, precum și la evitarea actelor de corupție; 

2.10) asigura respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, cât şi a instrucţiunilor 

organelor ierarhic superioare. 

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. 
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    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 –  24            contra –  0            s-au abţinut – 0 

 

4. 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: cum a fost menționat la începutul ședinței să continuăm examinarea subiectului nr. 2 abordat 

la ședința din 07.10.2020, ținând cont de informația suplimentară,parvenită 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. 

  

Raportori: Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord; 

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

(rapoartele se anexează) 

 

Reieşind din cele expuse, și ținând cont de informațiile prezentate de Mariana Roman, șef 

Direcția deservire fiscală Nord și Damian Rusu, şef Casa Teritorială de Asigurări Sociale Bălți privind 

susținerea activității de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative generate de situația 

epidemiologică (COVID 19) asupra economiei.  

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 informațiile prezentate de Mariana Roman, șef Direcția deservire fiscală Nord 

și Damian Rusu, şef Casa Teritorială de Asigurări Sociale Bălți privind susținerea activității 

de întreprinzător pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică 

(COVID 19) asupra economiei . 

2.  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. 

    3. 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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Suplimentar, cu titlul de informare, a fost prezentată informația,  de viceprimarul municipiului 

Bălți, Tatiana Dubițcaia, privind activitatea instituțiilor de învățământ din teritoriu administrat.  

(informația se anexează)  

 

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

teritoriu:   a mulțumit membrilor  Colegiului consultativ instituit în mun. Bălți  pentru participarea 

activă și a declarat ședința închisă.  

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                            Vitalie NOGALI 
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