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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.9/5 din 28.09.2022 

,,Cu privire la executarea hotărârilor                                                                                      

Colegiului Consultativ, constituit în mun.                                                                                        

Bălți, adoptate în ședința din 23.08.2022” 

         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 23.08.2022, 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 23.08.2022. 

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 notele informative cu acțiunile întreprinse privitor la aplicarea 

hotârilor aprobate în ședințele anterioare ale Colegiului, cel puțin cu 5 zile 

lucrătoare înainte, în adresa Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat;   

 

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
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3. Direcția Trezoreria Regională ,,Nord”, hotărârea nr.8/1 din 23.08.22: 

3.1. – va asigura evidența zilnică a impozitelor, taxelor și a altor încasări 

prevăzute de cadrul normativ în vigoare, precum și a cheltuielilor bugetelor 

unităților administrativ-teritoriale; 

3.2. – va sprijini organizarea, reflectarea exactă, transparentă și în termen, precum 

și evidența contabilă a operațiunilor efectuate prin Trezoreria Regională ,,Nord”, 

întocmirea rapoartelor periodice privind executarea de casă a bugetului de stat, 

bugetelor locale și mijloacelor extrabugetare; 

3.3. – va ține la control evidența contractelor și acordurilor de achiziții publice 

încheiate între autoritățile/instituțiile bugetare cu agenții economici pentru bunuri, 

lucrări și servicii; 

3.4.– va examina prioritar cazurile de încălcare a cadrului legal în procesul 

executării de casă al bugetelor prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor 

în a.2022, informând instituțiile ierarhic superioare despre abaterile depistate.  

4. Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți, hotărârea nr.8/4 din 23.08.22: 

4.1. – va continua raziile de salubrizare, întocmind procese- verbale de 

contravenție conform art.154 alin.(1), alin.10 la depistarea abaterilor de la cadrul 

legal; 

4.2. – va informa agenții economici și persoanele fizice despre necesitatea 

colectării separate a deșeurilor prin intermediul mass-media și a rețelelor sociale; 

4.3. – va ține la control înlăturarea în termen a lacunelor depistate în timpul 

controalelor planificate/ inopinate. 

5. Secția teritorială de Intervenții și plăți în Agricultură Bălți, hotărârea 

nr.8/2 din 23.08.22: 

5.1. – va asigura aplicarea legislației privind sporirea competitivității și 

productivității sectorului agroindustrial prin atragerea investițiilor pe parcursul 

întregului an de subvenționare; 

5.2. – va sprijini în continuare oferirea subvențiilor pentru tineri și femei fermier 

în dezvoltarea proiectelor start-up; 

5.3. – va sprijini dezvoltarea sectorului zootehnic și a beneficiarilor pentru fermele 

de bovine, ovine, caprine, porcine și animalelor de blană; 
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5.4. – va informa prin mass-media și rețelele sociale despre proiectele la care pot 

aplica beneficiarii prin intermediul AIPA. 

 6. Prezentele Hotărâri se aduc 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.                                                                                                                                             

7. 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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