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APROBAT 

 (prin Hotărîrea Colegiului consultativ constituit în  mun. Bălți  

nr. _____  din ____________________2020) : 

                                   

   Şef al Oficiului teritorial  

                                                                    Bălţi al Cancelariei de Stat a RM 

 

                                                                      _____________  Vitalie NOGALI 

                                                                                                                                                                  (semnătura) 

PLANUL DE ACTIVITATE 

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

  

 

Obiectivul nr. 1: Asigurarea conlucrării eficiente a SPD, inclusiv în relațiile  cu APL,  în cadrul  Colegiului Consultativ 

 

Nr 

 

Data 

ședinței 

Agenda ședințelor Responsabili 

1  27.01.2021 1. Cu privire la măsurile de sprijin acordate agenților economici din agricultură aferente 

Regulamentului de subvenționare 2017-2021. 

 

2. Cu privire la colaborarea DITS municipiul Bălți cu Centrul  de Sănătate Publică, 

Centrele Medicilor de Familie,ANSA în vederea îmbunătățirii serviciilor prestate de 

instituțiile de învățămînt, inclusiv în contextul epidemiologic COVID-19. 

 

3. Diverse (dezbateri).  

    În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi pot fi incluse 

probleme apărute ulterior. 

Victoria Mileșco, șef Secția Teritorială de 

Intervenții și Plăți în Agricultură  

 

 

 Renato Usatîi, primarul mun. Bălți 

Veaceslav  Cîșlari, șef Centrul Sănătate publică 

Bălți 

Dumitru Puha, ANSA 

Veaceslav  Batîr, Centrele Medicilor de Familie 

 

2. 24.02 .2021 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. 

Valeriu Cojocaru, șef  Inspectoratului de 

Poliție  mun.   Bălți 

Ruslan Tănase, șef, Directia  de Patrulare Nord 

al Inspectoratului Național de Securitate Publică,  

IGP 

Reprezentantul Agenției Naționale Transport  
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2. Cu privire la activitatea Direcției teritoriale inspectare financiară Bălți pentru anul 

2020. 

    

3. Diverse (dezbateri).  

   În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului  pe ordinea de zi pot fi  

    incluse  probleme apărute ulterior. 

Auto 

Renato Usatîi, primarul mun. Bălți 

 

 

Ludmila Magnet,  șef  Direcția teritorială  

inspectare financiară Bălți  

 

 

3. 17.03.2021 1. Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni și indicatorilor de performanță  

în anul 2020 de Direcția ocuparea forței de muncă municipiul Bălți. 

    

 2. Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor la realizarea campaniei de  primăvară 

de salubrizare și amenajare a localităților. 

        

 

3.  Diverse (dezbateri).  

În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi pot fi  

incluse probleme apărute ulterior. 

Ilie Chițac, șef  Direcția ocuparea forței de  

muncă municipiul Bălți. 

 

 

Ghenadie Ciumaș,  șef, Direcție Inspecția pentru 

protecția mediului municipiul Bălți 

Renato Usatîi, primarul mun. Bălți  

Simion Magnet, primarul satului Elizaveta 

Serghei Buzurnîi, primarul satului Sadovoe 

 

 

 

 

4. 14.04.2021 1.  Cu privire la activitatea Direcției Supraveghere Tehnică ”Nord” a Agenției  

pentru Supraveghere Tehnică pentru anul 2020 și conlucrarea cu APL la 

 eliberarea actelor permisive. 

 

2. Cu privire la activitatea piețelor pe teritoriul municipiului Bălți. 

      

 3.    Diverse (dezbateri).  

        În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi pot fi 

        incluse probleme apărute ulterior. 

Iurii Cojuhari,  șef Direcția Supraveghere 

Tehnică ”Nord” 

 

   

Dumitru Puha,șef, Direcția Teritorială pentru 

Siguranța Alimentelor Bălți 

Renato Usatîi, primarul mun. Bălț  

 

 

 

 

5. 12.05.2021 1.  Cu privire la supravegherea asupra stării tehnice a tractoarelor,  

maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a drumurilor, a  

altor maşini şi remorci și tehnicii agricole în ceea ce priveşte asigurarea în  

Tudor Zagrabei,  inginer-inspector  

principal Inspeul de Stat pentru  

supraveghere tehnică ”INTEHAGRO” Bălți 
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procesul utilizării lor a securităţii vieţii, sănătăţii şi bunurilor oamenilor,  

protecţiei mediului. 

 

2. Raport de activitate a Agenției teritoriale Nord pentru anul 2020.  

  

3.    Diverse (dezbateri).  

        În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi pot fi 

        incluse probleme apărute ulterior. 

Vitalie Țurcanu, șef Centrul multifuncțional 

 Bălți, ASP. 

 

Grogore Cugal, director, Agenția Teritorială  

Nord, CNAM. 

   

 

 

 

6. 16.06.2021 1.  Cu privire la activitatea Secției regionale Nord a Biroului Migrație și Azil pentru 

 anul 2020. 

 

2. Cu privire la analiza activității Centrului Regional pentru Statistică Nord pentru anul 

2020 și planul de activitate pentru anul 2021. 

3. Diverse (dezbateri).  

 În mod excepţional, la propunerea membrilor Colegiului pe ordinea de zi  pot fi incluse 

probleme apărute ulterior. 

Ion Cerchez,  șef, Secția regională Nord a  

Biroului Migrație și Azil 

 

  Vasile Traista,șef, Centrului Regional pentru 

Statistică Nord 
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