
 
 
 

HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 
constituit în municipiul Bălți 

nr.5/1 din 22.10.2021 
 

,,Cu privire la activitatea Direcției Supraveghere Tehnică ,,Nord”                                                           
a Agenției pentru Supravegherea Tehnică și conlucrarea cu APL                                                         
la eliberarea actelor permisive, perioada 01.01.21- 01.10.21”                                                      

          Reieșind din cele expuse în raportul prezentat de dl Iurii Cojuhari, șef Direcția 
Supraveghere ,,Nord”, luând ca temei pct.10 din Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.886 din 01.11.2017 și, examinând propunerile înaintate de către 
participanții la ședința în cauză, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1.Se ia act de informația prezentată în raport de dl Iurii Cojuhari, șef Direcția 
Supraveghere Tehnică ,,Nord”, privind acțiunile întreprinse de instituție în perioada 
01.01.21–01.10.21. 

 2. Se pune în sarcina dlui Iurii Cojuhari, șef Direcția Supraveghere Tehnică 
,,Nord”: 

2.1. să asigure, în regim prioritar, desfășurarea controalelor în domeniul 
Urbanismului și Construcțiilor în vederea respectării legislației Republicii 
Moldova de către prestatorii de servicii; 

2.2. să contribuie în continuare la ajustarea cadrului normativ în domeniul 
solicitat după competență; 

2.3. să sesizeze organelle competente în cazul depistării unor abateri grave de 
la proiectul aprobat sau a construcțiilor neautorizate ce țin de domeniul 
Construcțiilor, precum și a altor domenii ce țin de competența Direcției 
Supraveghere Tehnică ,,Nord”;                                                                                                                                                                       

2.4. să aplice, în urma controalelor efectuate, contravenții, drept temei art. 159 
Codul Contravențional (Încălcarea prevederilor actelor  normative, ale 
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documentelor- tehnice  cu  privire la efectuarea în condiții de securitate  a                                                                                                                                             
lucrărilor care pot provoca situații de avarii sau incidente); 

2.5. va sancționa subiecții cu amenzi pentru neglijarea sau neîndeplinirea 
prescripţiilor Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică în termenii prevăzuți de 
legislația Republicii Moldova.  
3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință Direcției Supraveghere ,Nord”, 

conducerii autorităților publice locale de nivelul I și II, și se va aduce la cunoștința 
publică prin publicarea pe pagina web și, (după caz), în presa locală. 

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 
Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 
 

 
 
Preşedintele Colegiului consultativ,  
şef al oficiului teritorial Bălţi        Vladimir RUSU 

                                                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: E.Covaliuc, tel.:0231/63421, e-mail: elena.covaliuc@gov.md 
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