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Aprobat:   

                                                                                                                                          /semnat  electronic/  Vladimir Rusu                                                                                                                                                            
                                                                                                                                         Șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat                       

                                                                                                                    Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

                                                                                                                                                Președintele Colegiului Consultativ, constituit în mun.Bălți 

 

PLANUL DE ACTIVITATE 

al Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți pentru I semestru, an.2022 

Obiectivul nr.1: Asigurarea conlucrării eficiente a SPD, inclusiv în relațiile cu APL, în cadrul Colegiului Consultativ 

nr. 

d/o 

data 

ședinței  

agenda ședințelor responsabil 

1. 25.01.22 

 

1.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Colegiului Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți, pentru semestrul I, a.2022. 

 

2. Conlucrarea și implicarea Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți în 

resocializarea subiecților de probațiune și a persoanelor eliberate din locurile de detenție. 

 

3. Raportul de activitate al Direcției teritoriale Inspectare Financiară Bălți pentru a.2021. 

 

4. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

5. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

incluse pe ordinea de zi. 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct al OT 

Bălți a Cancelariei de Stat 

 

Adrian Groza, șef, Biroul de 

Probațiune  Bălți 

 

Ludmila Magnet, șefa DTIF Bălți 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 

2. 22.02.22 

 

1.Cu privire la impedimentele de finalizare a construcției Casei de arest, municipiul Bălți.  

 

2.Analiza activității Direcției Statistică Bălți. Calitatea prezentării rapoartelor statistice și 

financiare de către agenții economici din teritoriul mun. Bălți. 

Valerii Starii, director Penit.11 

 

Ion Tertea, șeful DS Bălți 

 



2 
 

 

3. Cu privire la perfectarea și eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislația în 

vigoare pe domeniul comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor. 

 

4. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

5. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

incluse pe ordinea de zi. 

 

 

Anatolie Rotaru, șeful DTSA Bălți 

 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 

3. 24.03.22 1.Implementarea proiectului inițiat de către IGSU, cu susținerea partenerilor externi, privind 

construcția Dispeceratului pentru Situații de Urgență ,,Nord”, pe teritoriul DRCS nr.2. 

 

2.Cu privire la pilotarea și implementarea măsurilor active pe piața muncii, conform Legii 

105/2018 (art.31- 36, 38, 39), pe parcursul a.2021. 

 

3. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

4. Cu privire la termenul limită de depunere a Declarației privitor la Impozitul pe venit 

pentru a. 2021 de către persoanele juridice și persoanele fizice, care desfășoară activitate 

profesională, precum și persoane fizice care desfășoară activitate independentă. 

 

5. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

incluse pe ordinea de zi. 

 

Vasile Iovdii, șeful DSE Bălți 

 

 

 

Ilie Chițac, șef, DOFM Bălți 

 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 

 

 

Ana Oboroc, șef adjunct a DGAF 

4. 26.04.22 1. Cu privire la activitățile întreprinse de către CTAS Bălți întru implementarea modificărilor 

legislative, ce țin de recalcularea pensiilor și alocațiilor. 

 

2. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

3. Cu privire la realizarea hotărârilor din 21.12.21, 25.01.2022 și 22.02.22. 

 

4. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

Damian Rusu, CTAS Bălți 

 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 

 

 

Elena Covaliuc, șef-adjunct al OT 

Bălți a Cancelariei de Stat 
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incluse pe ordinea de zi. 

5. 24.05.22 1. Cu privire la rezultatele recrutării tinerilor a.n.2006 în Centrul militar teritorial Bălți 

(activitatea comisiilor medico- militare și recrutare-încorporare). 

 

 

 

 

2. Cu privire la conlucrarea și implicarea Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți 

în resocializarea subiecților de probațiune și a persoanelor eliberate din locurile de detenție. 

 

3. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

4. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

incluse pe ordinea de zi. 

Matei Savca, comandant 

coraportori: 
1.G.Guțu, Secția evidență militară și 

serviciu de alternativă, Primăria Bălți 

2.IMSP Centrul medicilor de familie 

 

Adrian Groza, șef, Biroul de 

Probațiune Bălți 

 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 

 

 

 

6. 21.06.22 1. Cu privire la activitatea Comisiei municipale de Siguranță rutieră, funcționalitatea 

acesteia, obiectivele stabilite și realizarea activităților întru îmbunătățirea siguranței 

traficului rutier. 

 

2. Cu privire la monitorizarea calității și protecției aerului atmosferic, inclusiv prin 

intermediul rețelei municipale a 2 stații de monitorizare mun. Bălți, calitatea solului și a 

apelor de suprafață/ uzată în regiunea de Nord a Republicii Moldova. 

 

3. Cu privire la evoluția situației epidemiologice în mun. Bălți și localitățile Elizaveta și 

Sadovoe. 

 

4. Diverse (dezbateri). În mod excepțional, la propunerea membrilor Colegiului pot fi  

incluse pe ordinea de zi. 

Sergiu Munteanu, șef, IP Bălți 

 

 

 

Valentina Guțu, șefa Agenției de 

Mediu Nord 

 

 

Veaceslav Chișlari, șeful CSP Bălți 
 

 

 

 

Ex.: Elena Covaliuc, șef-adjunct,  

OT Bălți a Cancelariei de Stat, tel.: (0231) 63421 
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