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HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 
nr. 04/3 din 28.09.2021 

 
,,Cu privire la realizarea Planului de acțiuni,                                                                                                
privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii                                                                         
ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) pentru aa. 2019-2024,                                                                         
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.967/2018”  
                                                          
          Luând drept temei Planul de acțiuni, privind combaterea și prevenirea 
răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru aa. 2019-2024, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.967/2018”, precum și măsurile întreprinse 
de Direcția Inspecția pentru protecția mediului din municipiul Bălți și 
examinând propunerile înaintate în dezbateri, Colegiul consultativ, constituit în 
municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

1.Se ia act de informația prezentată de dl Ghenadie Ciumaș, șef Direcția 
Inspecția pentru protecția mediului din mun. Bălți.   
                                                                                                                                              
2. Se pune în sarcina dlui Ghenadie Ciumaș, șeful Direcției Inspecția pentru 
protecția mediului din mun. Bălți: 
2.1. să asigure desfășurarea controalelor de către specialiștii Direcției Inspecția 
pentru protecția mediului din mun. Bălți la subiecții responsabili de gestionarea 
terenurilor cu suspecția buruienii ambrozia, în vederea verificării aplicării 
cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului nr.967/2018, privind combaterea 
ambroziei;                                                                                                                                                        
2.2. să întreprindă acțiuni de prevenire și combatere a răspândirii buruienii 
ambrozia pe teritoriul amplasat în aria mun. Bălți, prin campanii de informare a 
populației (publicații, imagini plasate pe pagina web, pliante, broșuri);                                                                                                                                                                
2.3. să propună recomandări, clare și concrete către agenții economici, privitor 
la măsurile ce necesită a fi întreprinse pentru combaterea buruienii ambrozia;                                                                                                                                                                      
2.4. să aplice în urma controalelor prescripții și amenzi, agenților economici sau 
persoanelor fizice, la depistarea abaterilor și nerespectării Hotărârii Guvernului 
nr.967/2018;                                  
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2.5. să prezinte informații, organelor ierarhic superioare, privitor la rezultatele 
acțiunilor întreprinse în combaterea buruienii ambrozia pe terenurile amplasate 
în aria mun. Bălți și a localităților aferente Elizaveta și Sadovoe.  
                                                                                                                                                  
4. Se pune în sarcina dnei Elena Covaliuc,  șef-adjunct al Oficiului 
teritorial Bălți al Cancelariei de Stat: 
4.1. crearea unui grup de lucru, în prima săptămână a lunii octombrie 2021, 
format din conducători SPD și conducători din APL nivelul I și nivelul II, în 
vederea monitorizării și realizării măsurilor de prevenire și nimicire a buruienii 
ambrozia pe terenurile din aria mun. Bălți și a localităților aferente, conform 
cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului nr.967/2018.  
 
5. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință conducerii Direcței Inspecția 
pentru protecția mediului din mun. Bălți, agenților economici, conducerii 
autorităților publice locale de nivelul II și se va aduce la cunoștința publică 
prin publicarea pe pagina web și, (după caz), în presa locală. 
                                
6. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 
Elena Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de 
Stat. 
 
 
 
Președintele Colegiului consultativ,                                                                                                                 
șeful OT Bălți al Cncelariei de Stat,                                                                                                                        
reprezentantul Guvernului în teritoriu      /semnat electronic/    Vladimir Rusu  
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