
 

HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr.8/3 din 23.08.2022 

 
,,Cu privire la monitorizarea activității  

  taberelor de vară din aria mun. Bălți”  

 

          În temeiul prevederilor stipulate în Hotărârea Cuvernului nr. 325 din 18 mai 

2022 cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 

2022, circularei Cancelariei de Stat nr.29-83-5233 din 27.05.2022, circularei 

Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr.03/1-09/2356 din 

26.05.2022, a Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a 

sănătății copiilor și adolescenților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.334/2009, 

a Dispoziției Primarului mun. Bălți nr.173 din 07.06.2022 ,,Cu privire la instituirea 

comisiei intersectoriale de evaluare a taberelor de odihnă” și, luând drept temei 

anexa 31 la Hotărârea Guvernului nr.845/2009 cu privire la oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

   

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

Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.      

                                                                                                                                      

2. Comisia interinstituțională pentru evaluarea taberelor de odihnă: 

 

2.1. va ține la control respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul de 

funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților 

pe perioada estivală 2022. 

 

2.2. va verifica înlăturarea lacunelor indicate în procesul-verbal nr. 6616/22 din 

10.06.22 în domeniul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor de către 

administratorul taberei private ,,Vifania” s. Sadovoe, dl Tima Grama, în 

conformormitate cu prevederile Codului contravențional;  

 

 

 

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 

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


2.3. va reflecta în mass-media starea de lucruri privind odihna și întremarea 

copiilor și adolescenților în perioada estivală 2022 în mun. Bălți. 

 

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 OT Bălți al Cancelariei de Stat 

             Reprezentantul Guvernului în teritoriu         
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