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HOTĂRÂREA COLEGIULUI CONSULTATIV, 

constituit în municipiul Bălți 

nr.10/4 din 25.10.2022 

 

,, Modalitatea de conlucrare cu subdiviziunile                                                                                            

teritoriale ale MAI, precum și cu unitățile teritoriale                                                                                            

administrative de nivelul I și II la asigurarea și                                                                                               

restabilirea ordinii și securității publice”. 

 

         În temeiul prevederilor  stipulate în Legea nr.219/2018 cu privire la Inspectoratul General 

de Carabinieri, Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor, Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, 

Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru 

anii 2013-2017, adoptată prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013, Strategia naţională de management 

integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015- 2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.1005 din 10 decembrie 2014, precum și în scopul unei bune conlucrări cu subdiviziunile 

teritoriale ale MAI, Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

   

1. Se ia act de nota informativă nr.1/17-1140 din10.10.22 prezentată de dl Sergiu 

Bejan, comandant, unitatea militară 1003, Direcția Regională de Carabinieri 

,,Nord”. 

                                                                                                                                      

2. Unitatea de Carabinieri 1003, Direcția Regională de Carabinieri ,,Nord”: 

 

2.1. - va asigura în continuare buna funcționare a echipelor mixte de reacționare la 

apelurile de urgență 112 din partea cetățenilor; 

 

2.2. – va conlucra cu subdiviziunile teritoriale ale MAI întru asigurarea ordinii și 

securității publice pe teritoriul mun. Bălți și localitățile aferente, în special la 

măsurile în masă;  

 

 

2.3. – va sprijini pregătirea efectivului de carabinieri pentru respectarea și 

executarea misiunilor pe timp de pace şi în situaţii de criză, conform 

competențelor; 
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2.4. - va intensifica activitatea în perioada declarării stării de urgență în țară întru 

asigurarea și menținerea ordinii și securității publice prin itinerarii de patrulare; 

 

2.5. – va contribui la revizuirea componenţei efectivului de forţe de carabinieri 

destinat să participe la acţiuni în situaţii de criză şi în situaţii excepţionale 

(antiteroriste), după competență. 

 

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-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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