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                                       HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV                       

constituit în municipiu Bălți 
 

Nr. 07/03                                                                                                        din 09 decembrie  2020  

 

 

 Cu privire la situația social-economica a municipiului Bălți  

în anul 2019 și  în prima jumătatea a anului 2020 

 

 

 

         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: 

 

 

1. 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. 

2. Direcția Statistică Bălți va:  

 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; 
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 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 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului consultativ,  

şef al Oficiului teritorial Bălţi al   

Cancelariei de Stat,  

reprezentant al Guvernului în teritoriu                                              Vitalie NOGALI 
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