
  Republica Moldova                         Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la crearea Consiliului 
de Securitate Comunitară Bălți

În temeiul art. 14 alin. (1) și (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, art. 6 alin. (2) și art. 23 din Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul
polițistului  nr.  320  din  27.12.2012,  Hotărârii  Guvernului  nr.  100  din  30.01.2018  „Pentru
aprobarea Concepției și a Planului de acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească
comunitară”;

Examinând  scrisoarea  Inspectoratului  de  Poliție  Bălți  nr.  34/23-2765  din  06.02.2020  cu
privire la crearea Consiliului de Securitate Comunitară Bălți, –

Consiliul Municipal Bălţi DECIDE:

1. Se crează Consiliul de Securitate Comunitară Bălți.
2. Se aprobă:

 сomponența Consiliului de Securitate Comunitară Bălți, conform anexei nr. 1;
 Regulamentul  privind  organizarea  și  funcționarea  Consiliului  de  Securitate

Comunitară Bălți, conform anexei nr. 2.
3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor care fac parte din componenţa Consiliului

din  funcţiile  deţinute,  atribuţiile  acestora  în  cadrul  Consiliului  vor  fi  exercitate  de
persoanele nou-desemnate în funcţiile respective.

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru drept și disciplină.

Preşedintele şedinţei a III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc



Anexa nr. 1
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. ___ din _________ 2021

COMPONENȚA
Consiliului de Securitate Comunitară Bălți

Bejan Sergiu – șef Secție securitate publică a Inspectoratului de 
Poliție Bălți, coordonatorul Consiliului

Dubițkaia Tatiana – viceprimar al municipiului Bălți
Lachei Radu – șef Secție patrulare Bălți a Direcției Patrulare Nord a 

Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP
Gorodenco Evghen – comandant regiment, unitatea militară 1003, Direcția 

regională „Nord” a Inspectoratului General de 
Carabinieri

Guțu Ghenadie – șef Secție evidență militară și serviciul de alternativă din
cadrul Primăriei municipiului Bălți

Ciurar Aliona – reprezentant al comunității romilor, mediator 
comunitar din cadrul administrației publice locale
a municipiului Bălți

Boboc Marin –  reprezetant  Asociația  „Promo-LEX”,  oficiul  regional
Nord-Est



Anexa nr. 2
la decizia Consiliului mun. Bălți

nr. ___ din _________ 2021

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea

Consiliului de Securitate Comunitară Bălți

l.  Scopul  prezentului  regulament  constă  în  a  determina  componența,  sarcinile,
responsabilităţile  şi  modul  de  funcţionare  a  Consiliului  de  Securitate  Comunitară  Bălți  (în
continuare - consiliu).

Consiliul este un organ consultativ care, în cooperare cu poliţia şi alte instituţii, examinează
problemele de securitate, ordine publică, siguranţă comunitară în raza municipiului Bălți.

2. Cadrul legal al actvității consiliului este format din:
Constituţia Republicii Moldova;
Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
Legea cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului nr. 320 din 27.12.2012;
Hotărârea Guvernului nr. 100 din 30.01.2018 „Pentru aprobarea Concepției și a Planului de

acțiuni pe anii 2018-2020 privind activitatea polițienească comunitară”.
3. Structura și componența nominală a consiliului este aprobată prin decizie a Consiliului

municipal Bălți în funcție de necesitățile asigurării cât mai eficiente a activității consiliului.
4. Consiliul are următoarele atribuții de bază:
 contribuirea  la  creşterea  gradului  de  conştientizare  a  populaţiei  cu  privire  la

problemele de securitate din comunitate şi soluţionarea acestora;
 identificarea  problemelor  care  ameninţă  siguranţa  şi  formularea  recomandărilor

pentru acţiunile necesare în vederea soluționării acestor probleme;
 elaborarea  și  aprobarea  planurilor  de lucru anuale  şi  proiectelor  de dezvoltare  cu

scopul de a îmbunătăţi siguranţa comunităţii;
 coordonarea  activităţilor  dintre  Inspectoratul  de  Poliţie,  autoritățile  administrației

publice  locale,  serviciile  publice  desconcentrate,  instituții,  agenți  economici,
comunități  etnice și  religioase  de pe raza municipiului  Bălți  în vederea asigurării
securităţii comunitare şi prevenirii infracţiunilor;

 solicitarea asistenţei din partea instituţiilor administraţiei publice centrale;
 consultarea diferitor instituţii şi grupuri de interese;
 solicitarea de la subdiviziunile poliţiei a unor informații cu privire la mersul anchetei

pe marginea unor cazuri importante legate de siguranţa comunităţii fără a interveni în
investigaţiile acestora;

 înaintarea  propunerilor  către  subdiviziunile  poliției  în  vederea  prevenirii  și
combaterii criminalității în comunitate.

5. Consiliul este compus din coordonator și membri.
6. Coordonatorul are următoarele atribuții:
 convoacă și conduce ședințele consiliului;
 desemnează  o  persoană  responsabilă  pentru  efectuarea  lucrărilor  de  secretariat,

inclusiv,  întocmirea  proceselor-verbale  ale  ședințelor  consiliului,  coordonarea
ședințelor  consiliului,  întocmirea  şi  distribuirea documentelor  în termen de 5 zile
lucrătoare, până la şi după şedinţele consiliului;

 asigură  stabilirea  ordinii  de  zi  a  ședințelor  consiliului  și  informarea  membrilor
acestuia  despre  chestiunile  care  vor  fi  puse  în  discuție  la  următoarea  ședință  a
consiliului;

 prezintă analize și statistici polițienești la nivelul municipiului Bălți;



 asigură  informarea  Consiliului  municipal  Bălți  despre  problemele  identificate  în
comunitate și soluțiile propuse pentru rezolvarea acstora.

7. Împuternicirile membrilor consiliului:
 au posibilitatea  să  desfăşoare sondaje  de opinie,  să  prezinte  studii  şi/sau evaluări

proprii  etc.  referitor  la  alte  probleme  identificate  în  comunitate  şi  pot  solicita
implicarea altor membri ai consiliului pentru soluţionarea acestora;

 în  cadrul  şedinţelor,  dacă  se  va  identifica  o  problemă  în  comunitate,  membrul
consiliului care este responsabil de soluţionarea acesteia, devine automat raportor la
următoarea şedinţă, pe marginea problemei identificate;

 pot înainta propuneri către coordonator de convocare a şedinţelor extraordinare ale
consiliului;

 pot înainta solicitări de fonduri/suport filantropic de la instituţii, asociații obștești şi
agenţi economici pentru proiecte legate de siguranţa comunitară;

 pot  înainta  întrebări  raportorilor  din cadrul  şedinţelor,  prezenta  viziuni  proprii  de
soluţionare a problemelor identificate în comunitate;

 coordonatorul  şi  membrii  consiliului  pot  atrage  experţi  în  domeniul  problemelor
abordate, în vederea identificării soluţiilor optime pentru rezolvarea acestora.

8. Şedinţele consiliului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată la trei luni.
9. Şedinţele  consiliului  sunt convocate şi prezidate  de coordonator care stabileşte  agenda

şedinţelor în consultare cu membrii consiliului.
10.  Consiliul  poate  fi  convocat  în  ședințe  extraordinare  la  cererea  majorităţii  membrilor

consiliului.
11.  Procesele-verbale  ale  şedinţelor  consiliului  se  transmit  pentru  informare  Consiliului

municipal Bălți și Inspectoratului de Poliție Bălți.
12. Şedinţele consiliului sunt debilerative cu participarea a cel puțin jumătate plus unu din

numărul membrilor consiliului.
13. Deciziile consiliului au caracter de recomandare și sunt adoptate cu majoritatea voturilor

celor prezenţi.
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