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Hotărârea Colegiului Consultativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.9/1 din 28.09.2022 

,,Cu privire la implementarea Proiectului                                                                                                

inițiat de către Inspectoratul General pentru Situații                                                                                                    

de Urgență cu sprijinul partenerilor externi, privind                                                                                     

construcția Dispeceratului pentru Situații de Urgență ,,Nord”. 

 

         Luând ca temei proiectul ,,Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD” ce 

are ca finalitate îmbunătățirea siguranței și protecției populației prin infrastructură 

dezvoltată și îmbunătățirea fluxului de comunicare între structurile care acționează 

în situații de urgență transfrontaliere dintre România și Republica Moldova, 

aprobat de către Comisia Europeană și propus pentru finanțare prin Programul 

Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 -2020, precum și reieșind 

din cele expuse în nota informativă privind construcția Dispeceratului pentru 

Situații de Urgență ,,Nord”, Colegiul consultativ, constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă prezentată de dl Vasile Iovdii, șef al Direcției 

Situații Excepționale mun.Bălți. 

2. Direcția Situații Excepționale mun.Bălți: 

- va contribui la demararea construcției edificiului dispeceratului Situații de 

Urgență conform programului de implementare; 

- va coopera cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Mihail Sturza” al 

județuilui Iași din România, promt și eficient, prin capacitatea de intervenție în 

situațiile de urgență întru creșterea siguranței populației. 

 

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 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 Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, 

          Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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