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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 2/1 din 22.02.2022 
 

,,Cu privire la activitatea Penitenciarului nr.11 Bălți                                                                     

și a impedimentelor de finalizare a                                                                                              

construcției Casei de arest din mun. Bălți”                                       

          Rieșind din cele expuse în Nota informativă prezentată de dl Valerii Starii, 

director , Penitenciarul nr.11 din Bălți, precum și în conformitate cu prevederile 

art.7, alin. 3 al Legii Republicii Moldova  nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, anexa 3
1 

la Hotărârea Guvernului nr.845 din 18 

decembrie 2009 ,,Cu privire la oficiile teritoriale  a Cancelariei de Stat” cu 

modificările și completările ulterioare, a Legii nr.29/2018 privind delimitarea 

proprietății publice (art.21, pct.5, lit. d) și a Regulamentului cu privire la 

organizarea și funcționarea Agenției Proprietăți Publice (pct.9) , aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.902/2017, precum și a Ordinului Ministerului Justiției 

nr.1159 din 2017 ,,Cu privire la aprobarea  numărului maxim de persoane admis 

pentru deținere în penitenciare” , a Codului de Executare al Republicii Moldova 

nr.443 din 2004 și, examinând propunerile înaintate, Colegiul Consultativ, 

constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dl Valerii Starii, director, 

Penitenciarul nr.11 din Bălți. 

 2. Se pune în sarcina dlui Valerii Starii, director, Penitenciarul nr.11 Bălți:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1. – să respecte prevederile art. 205 al Codului de executare al Republicii 

Moldova cu privire la deţinerea separată a condamnaţilor în penitenciare; 

2.2. – să ofere asistență medicală deținuților penitenciarului ori de câte ori solicită, 

pentru a asigura dreptul la sănătate;  

2.3 – să asigure regimul alimentar pentru deținuții Penitenciarului nr.11 din Bălți 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.609 din 29.05.2006; 
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2.4. – să garanteze securitatea personală a condamnaților în conformitate cu 

legislația în vigoare; 

2.5. – să acorde deținuților suportul necesar la consiliere psihologică, oferită de 

specialiștii de profil, întru resocializarea persoanelor private de libertate;     

2.6. – să ofere condiții normale de detenție persoanelor private de libertate, în 

vederea evitării situațiilor de condamnare pentru condiții de detenție degradante și 

rele tratamente ale deținuților de ăctre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului; 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, 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. 

 

 

 

Președintele Colegiului consultativ,      /semnat electronic/           Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți 

șeful OT Bălți a Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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