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Hotărârea Colegiului Consultativ, 
constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.10/3 din 25.10.2022 

 

,,Cu privire la procesul de eliberare al actelor                                                                                                            

permisive în domeniul protecției mediului înconjurător:                                                                                                             

autorizații de emisie al poluanților în atmosferă de la                                                                                       

sursele fixe de poluare, de mediu pentru folosință specială a                                                                                                                                     

apei și pentru tăieri în fondul forestier din teritoriul gestionat”. 

         Luând drept temei Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător, a Sistemului informational automatizat 

pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive  - SIA GEAP, a Nomenclatorului 

actelor permisive, a art. 84 al Legii nr. 1515 din 1993 privind protecția mediului 

înconjurător, a art.1 lit. c) a Legii nr. 1540 din1998 privind plata pentru poluarea 

mediului, Ordinul Ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr.15 

din 22.01.2019, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1063 din 

16.09.2016, Colegiul consultativ, constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.18-96/3 din 10.10.2022 prezentată de dna 

Valentina Guțu, șefă,  Direcția Agenția de Mediu ,,Nord “. 

2. Direcția Agenția de Mediu ,,Nord “: 

2.1. - va solicita respectarea termenului de depunere a cererii de 

eliberare/prelungire a Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de către toți 

beneficiarii, indiferent de vechimea de activitate; 

2.2. - va activa în conformitate cu cerințele prevăzute de cadrul legal, eliberând 

Autorizația doar la întrunirea tuturor cerințelor și cu avizele corespunzătoare; 
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A REPUBLICII MOLDOVA 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 
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2.3. - va emite/sancționa solicitanții care, cu rea voință, aduc prejudiciu prin 

acțiunile întreprinse mediului ambiant, servind totodată drept garant al 

Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea 

în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 ; 

2.4. - va elibera decizii de refuz solicitanților care aduc prejudiciu mediului 

ambiant, confirmate de avizele autorităților terțe implicate (Inspectoratul pentru 

Protecția Mediului, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția ,,Apele 

Moldovei”, ANSA, CSP, Agenția de Supraveghere Tehnică). 

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/Cristian Cainarian 

          constituit în mun. Bălți, 

          șef- interimar al Oficiului  

          teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 
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