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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 6/1 din 23.11.2021 

 
   ,,Cu privire la nivelul de realizare al Planului de asigurare a traficului rutier la 

transportarea călătorilor pe teritoriul mun. Bălți pentru 9 luni ale a.2021 și examinarea 

propunerilor ce vor fi incluse în Planul de asigurare a traficului rutier la transportarea 

călătorilor pe teritoriul mun. Bălți în a.2022”. 

         Reieșind din cele expuse în nota informativă prezentată de dl Sergiu Munteanu, 

șef - interimar al Inspectoratului de Poliție Bălți, precum și ținând cont de propunerile 

parvenite în timpul dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii 

Republicii Moldova nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, anexa nr.3
1 

la Hotărârea Guvernului nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei 

de Stat, cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Consultativ, constituit în 

mun. Bălți, 

Hotărăște: 

1. Se ia act de informația prezentată de dl Sergiu Munteanu, șef - interimar al 

Inspectoratului de Poliție Bălți. 

2. Inspectoratul de Poliție Bălți al IGP (șef-interimar dl Sergiu Munteanu) și Direcția 

de Patrulare ,,Nord” a Inspectoratului Național de Securitate Publică (șef dl Ruslan 

Tănase):                                                                                                                                         

2.1 Să reia activitatea Comisiei municipale de Siguranță Rutieră (temei art.5 lit.b) din 

Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier și a Planului de acțiuni pentru 

siguranța rutieră pentru a.2020 - 2021 ), întru promovarea și implementarea politicii 

de stat în domeniul securității circulației rutiere, precum și a prevenirii și diminuării 

accidentelor rutiere;    

2.2 Să asigure trecerile pietonale cu marcaje rutiere vizibile, pentru un trafic rutier în 

siguranță pe sectoarele cu risc sporit de accidentare din preajma instituțiilor de 

învățământ preuniversitar; 
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  2.3 Să asigure prezența agenților de Patrulare, în orele de vârf, în sectoarele cu risc 

sporit de accidente rutiere; 

2.4 Să contribuie la diminuarea numărului de persoane decedate și a cazurilor de 

traumatisme a pietonilor în urma accidentelor rutiere, comparativ cu anul 2020, prin 

informarea în mass-media etc.;    

  2.5 – să sesize autoritățile publice locale privitor la asigurarea trecerilor pietonale cu 

iluminare stradală suplimentară, pe perioada nocturnă, în mod prioritar, din preajma 

instituțiilor de învățământ preuniversitar; 

2.6 – să monitorizeze amenajarea pistelor preconizate pentru ciclişti, în vederea 

garantării siguranţei circulaţiei și evitării accidentelor participanților la trafic.                         

3. 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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