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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.8/1 din 23.08.2022 

,,Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni                                                                                               

pentru sem. I, a.2022 și procesul executării de casă                                                                                                

al bugetelor prin sistemul trezorerial al Ministerului                                                                          

Finanțelor în a. 2022” 

          În temeiul prevederilor stipulate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022, 

a ordinului nr. 4 din 13-01-2022 al Ministerului Finanțelor privind completarea 

finanţelor nr.153/2021 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la 

bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 

2022”, a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.507/2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans 

pentru proiectele start- up din Fondul naţional de dezvoltare al agriculturii şi 

mediului rural și, luând drept temei anexa 31 la Hotărârea Guvernului nr.845/2009 

cu privire la oficiile teritoriale a Cancelariei de Stat, Colegiul Consultativ, 

constituit în mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE:  

1. Se ia act de nota informativă nr.25/19-04-132 din 12.08.2022, prezentată de dna 

Oxana Găină, șef-adjunct, Direcția Trezoreria Regională ,,Nord” Bălți.      

2. Direcția Trezoreria Regională ,,Nord” Bălți: 

2.1. va  asigura evidența veniturilor și cheltuielilor bugetelor de către unitățile 

administrativ – teritoriale;     

2.2. va întocmi rapoarte semestriale/anuale privind executarea de casă a bugetului 

public prin sistemul trezorerial;  

2.3. va asigura evidența contractelor de achiziții publice încheiate cu agenții 

economici pentru mărfuri, lucrări și service. 

 

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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3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința șefilor SPD 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 asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei 

E.Covaliuc, șef-adj. al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.  

 

                                                                                                                                        

Președintele Colegiului consultativ, /semnat electronic/  Vladimir Rusu 

constituit în mun. Bălți, 

șeful Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu         

 

 


		2022-09-21T08:18:48+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




