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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 

nr. 2/3 din 22.02.2022 

 
,, Cu privire la perfectarea și eliberarea actelor                                                                                      

permisive în conformitate cu legislația în vigoare                                                                                                        

pe domeniul comerț, alimentație publică și alimentația                                                              

consumatorilor”.                                          

          Reieșind din cele expuse și, ținând cont de Nota informativă prezentată de dl 

Anatolie Rotaru, șeful Direcției teritoriale pentru Siguranța Alimentelor 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, Legea 

nr.160/2011 anexa nr.1, Legea nr.221/2007 anexa 6, Legea nr. 50/2013, Legea 

nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor, Legea 113 din 18.05.2012 cu 

privire la stabilirea principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei privind 

siguranţa alimentelor, Colegiul Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dl Anatolie Rotaru, șeful Direcției 

teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Bălți. 

2. Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Bălți: 

2.1. – va activa conform procedurii specifice de înregistrare oficială a operatoritor 

din domeniul siguranței alimentelor;  

2.2. – va acorda imediat și necondiționat operatorilor din domeniul siguranței 

alimentelor certificatul constator la recepționarea cererii de înregistrare oficială; 

2.3.– va duce la îndeplinire prevederile ordinelor emise de Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor, precum și a altor acte normative în vigoare pe 

teritoriul Republicii Moldova; 
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2.4. – va constata contravenții și va încheia procese-verbale în temeiul 

prevederilor Codului Contravențional al Republicii Moldova, în cazul neglijării 

legislației de către subiecții evaluați; 

2.5. – va recolta probe destinate examenelor de laborator pentru depistarea 

factorilor de risc și întru protejarea sănătății cetățenilor;                                                                    

2.6. – va elibera autorizații sanitar-veterinare, pașapoarte pentru animale și prisăci, 

certificate pentru produse alimentare în strictă conformitate cu legislația Republicii 

Moldova. 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți, 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 

 

 

 

 

                                                                                                                

 


		2022-03-15T13:10:18+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




