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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr.8/4 din 23.08.2022 

 

,,Cu privire la inspectarea depozitelor de deșeuri                                                                                  

municipale și controlul respectării normelor de                                                                                       

exploatare al acestora”. 

          În temeiul prevederilor stipulate în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr.696/2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor 

rezultate din activitatea medicală, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 

248/2013 cu privire la aprobarea Startegiei de gestionare a deșeurilor în Republica 

Moldova pentru a.2013- 2027, Legea nr. 209 din 29-07-2016 privind deşeurile, 

Legea nr. 239 din 13-11-2008 privind transparenţa în procesul decizional 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 nr.01-17/262 din 12.08.2022, prezentată de dl 

Ghenadie Ciumaș, șef, Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți. 

2. Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți: 

2.1. va întreprinde controale planificate/inopinate la agenții economici din aria mun. 

Bălți, întru prevenirea poluării mediului  ambiant de poluanții nocivi și emisiile în 

atmosferă a substanțelor toxice;  

2.2. va oferi consultanță subiecților interesați pentru gestionarea și reciclarea de 

calitate a deșeurilor; 

2.3. va contribui la promovarea în mass-media și în rândul populației a beneficiului 

colectării separate a deșeurilor reciclabile pentru mediul ambiant. 

 

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 OT Bălți al Cancelariei de Stat 

        Reprezentantul Guvernului în teritoriu         
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