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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

                                                  nr. 07/01 din 21.12.2021 

 
,,Cu privire la aprobarea Planului de activitate a 

 Colegiului  Consultativ,  constituit în  

municipiul Bălți pentru semestrul I, a.2022” 

 

       În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) a 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 ulterioare, reieșind și din cele expuse în proiectul prezentat în cadrul 

ședinței, precum și examinând propunerile înaintate în cadrul dezbaterilor, Colegiul 

Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

Hotărăște: 

1. A lua act de informația prezentată de dna Elena  Covaliuc, șef- adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat privitor la Planul de activitate a 

Colegiului  Consultativ,  constituit în municipiul Bălți pentru semestrul I, a.2022. 

2. A aproba Planul de activitate a Colegiului Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți pentru semestrul I, a.2022 (Planul se anexează). 

3. Șefii Serviciilor Publice Desconcentrate  din mun. Bălți: 

3.1 – vor executa hotărârile în termenele stabilite de prezentul Plan de activitate 

al Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți; 

3.2–  vor participa activ la dezbateri și vor înainta propuneri viabile pentru o 

bună activitate a Colegiului Consultativ; 

3.3 – vor transmite șefului adjunct materialele pentru ședință în format 

electronic, cât și format hârtie, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ședința 

Colegiului Consultativ; 

3.4– vor revizui informația prezentată, la solicitare, conform cerințelor înaintate; 

3.5– vor întreprinde acțiuni în vederea lichidării lacunelor în contextul 

hotărârilor adoptate de Colegiul Consultativ; 

3.6– vor înainta tematici/propuneri până la 31.05.2022, pentru a fi incluse pentru 

ședințele Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți, pentru semestrul II, a.2022 

la adresa otcsbalti@gov.md; 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 
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3.7– vor prezenta până la 15.01.22 informații referitor la realizarea planurilor 

semestriale/anuale privind activitățile desfășurate pe parcursul a.2021. 

4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți, precum și la cunoștința publică prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală. 

5. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 

Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat. 

                                                                                                            

 

 

 

Au votat: pentru - 23                          contra - 0                        s-au abținut –  0 

                                                                                           

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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