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Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

                                                       nr.11/3 din 22.11.2022 

,,Cu privire la implementarea sistemului                                                                                                                

de acordare a plăților directe per cap de animal                                                                                                 

conform HG nr.836 din 18.11.2018.”                                          

         

     În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 836/2020 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea de plăţi directe per cap de animal, Colegiul 

Consultativ, constituit în municipiul Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de Nota informativă nr. 10 din 14.11.2022, prezentată de dna Victoria 

Mileșco, șef Secția Teritorială Bălți a Agenției de Intervenții și Plăți pentru 

Agricultură. 

2. Secția teritorială Bălți a Agenției de Intervenții și plăți pentru Agricultură 

(dna Victoria Mileșco, șefă): 

2.1. – va stoca cererile de solicitare a plăților directe per cap de animal din partea  

deținătorilor de bovine, de ovine, de caprine în cazul cînd întrunesc condițiile 

prevăzute de cadrul normativ în vigoare; 

2.2. – va promova dezvoltarea  sectorului zootehnic în zonele rurale amplasate în 

extravilan; 

2.3. – va monitoriza agenții economici care au beneficiat de subvenții per cap de 

animal întru respectarea obligațiilor prevăzute de HG nr.836 din 18.11.2018; 

2.4.– va sesiza Agenția de Intervenții și plăți pentru Agricultură în cazul neglijării 

obligațiilor/criteriilor de eligibilitate sau a altor condiţii, asumate prin declaraţia pe 

propria răspundere depusă de către beneficiari. 

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI 

  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 
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3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 

Desconcentrate din mun. Bălți, 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 a Cancelariei de Stat, 

                Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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