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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.6/4 din 21.06.2022 

,,Cu privire la executarea hotărârilor                                                                                      

Colegiului Consultativ, constituit în mun.                                                                                        

Bălți, adoptate în ședința din 24.05.2022” 

         În temeiul prevederilor 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 ale Cancelariei de Stat, 

cu modificările și completările ulterioare stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 77 din 

12.02.2020 și, reieșind din cele expuse în nota informativă, privind executarea 

hotărârilor Colegiului Consultativ din 24.05.2022, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Elena Covaliuc, șef adjunct al 

Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, privind executarea hotărârilor 

Colegiului Consultativ din 24.05.2022. 

2. Şefii Serviciilor Publice Desconcentrate din mun. Bălți:  

2.1. -  vor asigura respectarea cerințelelor Regulamentului cu privire la organizarea 

și funcționarea Colegiului Consultativ, constituit în municipiul Bălți (HG nr.845 din 

18 decembrie 2009 și Hotărârea Guvernului nr. 77 Cu privire la modificarea unor 

hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova din 12.02.2020, Anexa 3
1 
pct.5);    

2.2. - vor prezenta Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nota informativă 

privitor la executarea hotărârilor adoptate în ședința precedentă, cel puțin cu 5 zile 

lucrătoare înainte de următoarea ședință a Colegiului Consultativ; 

 

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, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

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

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

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

e-mail: otcs_balti@gov.md 
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2.3. -  vor remite o notă informativă, indicându-se concret ce s-a realizat în perioada 

de referință, întru executarea hotărârilor adoptate în ședința precedentă; 

3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința 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 al Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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