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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr.6/1din 21.06.2022 

 
,,Cu privire la activitatea Comisiei                                                                                                       

Municipale de Siguranță Rutieră” 

 

          În temeiul prevederilor stipulate în anexa 3
1 
la Hotărârea Guvernului 

nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, a Legii nr.131 

din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier, Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr.39 din 21.01.2020 și a Planului de acțiuni privind siguranța rutieră, 

Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

   

1.Se ia act de nota informativă nr.34/23-14178 din 15.06.2022, prezentată de dl Ion 

Volontir, șef-interimar al Inspectoratului de Poliție Bălți. 

                                                                                                                                             

2. Se pune în sarcina dlui Ion Volontir, șef-interimar al IP Bălți, să țină la control 

activitatea și funcționalitatea Comisiei Municipale de Siguranță rutieră, realizarea 

obiectivelor și activităților stabilite, întru îmbunătățirea siguranței traficului rutier. 

 

3. Comisia Municipală de Siguranță Rutieră: 

 

3.1. va elabora reglementări specific desfășurării transportului rutier în condiții de 

securitate, de siguranță a circulației și de calitate a serviciilor; 

 

3.2. va monitoriza acțiunile de semaforizare a intersecțiilor și trecerilor pietonale 

din nemijlocita apropiere a instituțiilor de învățământ preuniversitar; 

 

3.3. va colabora cu APL de niv.I și II privind regimul de acces, circulație, 

staționare și parcare a diferitor categorii de vehicole; 

 

3.4. va coordona și corela politicile Guvernului în domeniul siguranței rutiere cu 

documentele de politici și priorități ale municipiului pe domeniul dat; 
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3.5. va asigura implementarea activităților în domeniul Siguranței Rutiere, 

aprobate la ședințele precedente ale Comisiei; 

 

3.6. va monitoriza evoluția fenomenului accidentar și va reflecta în mass-media 

starea de lucruri din traficul rutier; 

 

3.7. va înainta propuneri, către instituțiile ierarhic superioare, privind modificarea 

Cadrului legal, întru îmbunătățirea situației în domeniul Siguranța Rutieră. 

 

4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința tuturor conducătorilor SPD, 

autorităților publice locale, precum și la cunoștința publică prin publicarea pe 

pagina web și, (după caz) în presa locală.  

 

5. 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 

                șeful OT Bălți al Cancelariei de Stat, 

                Reprezentantul Guvernului în teritoriu    
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