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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

Nr.5/2 din 24.05.2022 

,, Cu privire la conlucrarea și implicarea Serviciilor                                                                                

Publice Desconcentrate din mun. Bălți în procesul de                                                                                      

punere în executare a pedepsei cu munca neremunerată,                                                                                       

în folosul comunității, prin diversificarea obiectelor de                                                                                

lucru cu destinație socială.”.                                                                                                                                

          Reieșind din cele expuse în Nota informativă prezentată de dl Adrian 

Groza, șef, Biroul de Probațiune Bălți, luând ca temei prevederile art.7 alin.(3) a 

Legii Republicii Moldova nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 

administrativă, anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.845 din 

18.12.2009 cu privire la Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat cu modificările și 

completările ulterioare, a Legii Republicii Moldova nr.8 din 14 februarie 2008 ,,Cu 

privire la probațiune” cu modificările ulterioare, precum  și examinând propunerile 

înaintate de către participanții la ședința în cauză, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă prezentată de dl Adrian Groza, șef, Biroul de 

Probațiune Bălți.   

                                                                                                                                            

2.0. Biroul de Probațiune Bălți:   

                                                                                                                                          

2.1. – va asigura, în regim prioritar, respectarea legii şi a hotărîrilor judecătoreşti  de 

către subiecții probațiunii;    

                                                                                                                                                       

2.2. – va stabili consilierii de probaţiune întru acordarea asistenţei şi consiliere 

necesară subiecţilor probaţiunii pentru reintegrarea acestora în societate;                                                                                                                                         

 
CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în 

teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 

  

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в 

территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  
MD-3100, Republica Moldova 

str. Libertății, 10, mun.Bălţi,  

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-

056 

e-mail: otcs_balti@gov.md  

МД-3100, Республика Молдова, 

ул. Свободы, 10, мун. Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md  

mailto:otcs_balti@gov.md
mailto:otcs_balti@gov.md


2 
 

2.3. – va oferi sprijinul subiecților de probațiune pentru participarea la diverse 

programe desfăşurate de organele de probațiune, de alte autorităţi publice și de 

asociaţiile obşteşti naţionale; 

 

2.4. – va asigura cooperarea persoanei aflate în conflict cu legea penală şi 

conformarea ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească;   

 

2.5. – va colabora cu organelle de drept, SPD, APL în vederea executării 

pedepsei subiecților probațiunii cu munci neremunerate în folosul comunității;    

2.6. – va contribui la  resocializarea subiectului probațiunii în scopul schimbării 

orientării negative și a comportamentului antisocial al acestuia;  

2.7. – va  ține la control supravegherea subiecţilor probaţiunii conform art. 26 

din Legea nr.8/2008 ,,Cu privire la probațiune”.                                                                                  

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință Biroului de Probațiune Bălți, 

Serviciilor Publice Desconcentrate, conducerii autorităților publice locale de nivelul I 

și II, și se va aduce 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 a Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Colegiului Consultativ /semnat electronic/  Vladimir RUSU                                        

şef al Oficiului teritorial Bălţi a Cancelariei de Stat                                    

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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