
 
HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 
nr. 5/2 din 22.10.2021 

 
 

,,Cu privire la acțiunile Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Bălți în 
asigurarea implementării politicilor statului în domeniul alimentar, desfășurate la 
nivelul piețelor agroalimentare din mun. Bălți, perioada 01.01.21- 15.10.2021”. 

 
          Reieșind din cele expuse în raportul prezentat de dl Dumitru Puha, șeful 
Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Bălți, precum și a Legii nr. 306 din 
30.11.2018, privind siguranța alimentelor, Legea 113 din 18.05.2012 ,,Cu privire la 
stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa 
alimentelor”, a ord. ANSA nr.405 din 17.11.2020 Cu privire la aprobarea Planului 
anual al controalelor de stat pentru anul 2021, ord. ANSA nr. 168 din 22.12.2020 Cu 
privire la intensificarea controalelor în perioada sărbătorilor de iarnă, precum și a 
altor acte normative și, reieșind din propunerile înaintate de către participanții la 
ședința în cauză, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
1. Se ia act de informația prezentată de dl Dumitru Puha, șeful Direcției teritoriale 
pentru Siguranța Alimentelor Bălți. 
2. Se pune în sarcina dlui Dumitru Puha, șeful Direcției teritoriale pentru Siguranța 
Alimentelor Bălți: 
2.1. să contribuie la o conlucrare mai eficientă pe domeniile de competență cu 
autoritățile publice locale, agenții economici și administratorii piețelor agroindustriale 
în conformitate cu legislația în vigoare; 
 2.2. să asigure monitorizarea siguranței produselor alimentare prin conectarea la o 
rețea unică a laboratoarelor de excelență,  în vederea prevenirii riscurilor asupra 
sănătății cetățenilor; 
2.3. să ofere un nivel înalt de protectie a sănătății consumatorilor prin depistarea și 
contracararea comercializării în piețele agroindustriale din mun.Bălți a produselor 
alimentare alterate, precum și de proveniență necunoscută ori contrafăcute;   
 2.4.  să sesizeze organele competente, ierarhic superioare, despre încălcarile majore 
depistate în urma controalelor desfășurate în piețele agroindustriale; 

 
CANCELARIA DE STAT 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 
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2.5. să aplice măsuri de sancționare față de subiecții ce aduc prejudiciu sănătății 
consumatorilor prin activitatea desfășurată în piețele agroindustriale din Bălți. 
3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință conducerii Direcției teritoriale pentru 
Siguranța Alimentelor Bălți, agenților economici, administratorilor piețelor 
agroindustriale din municipiul Bălți, conducerii autorităților publice locale de nivelul 
II, precum și 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. 
 
 
Au votat: pentru – 23                     contra –  0                       s-au abținut –  0 
 
 
 
 
 
 

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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