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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.11/6 din 22.11.2022 

,,Cu privire la executarea hotărârilor                                                                                                            

Colegiului Consultativ, constituit în mun.                                                                                                                          

Bălți, adoptate în ședința din 25.10.2022” 

         În temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) al Legii Republicii Moldova nr. 435 din 

28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, anexa 31 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 25.10.2022, 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 a Cancelariei de Stat, privind executarea hotărârilor 

Colegiului Consultativ din 25.10.2022. 

2. Unitatea militară 1003 a Direcîiei regionale ,,Nord” a IGC (comandant- dl 

Sergiu Bejan):  

- va desfășura în continuare activități de menținere, asigurare a ordinii și securității 

publice pe teritoriul mun. Bălți și a localităților aferente de comun cu subdiviziunile 

teritoriale ale MAI; 

- va participa în echipele mixte de reacționare operativă la apelurile de urgență 112; 

- va contribui la creșterea capacității operaționale și de răspuns în asigurarea 

regimului stării de urgență;  
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- va conlucra cu subdiviziunile MAI în acțiunile de prevenire și descoperire a 

infracțiunilor și contravențiilor. 

3. Agenția de Mediu ,,Nord”( șefă, Valentina Guțu): 

- va continua bunele practici de eliberare a autorizațiilor de mediu conform cadrului 

legal; 

- va promova politicile statului privitor la protecția mediului înconjurător; 

- va contribui, în limita competențelor, la diminuarea deciziilor de refuz a 

autorizațiilor. 

4. Întru respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.845/2009 ,,Cu privire la 

oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat”, cu modificările ulterioare la art.14 lit. b1, 

art. 19 lit. (a), Serviciile Publice Desconcentrate Biroul Vamal ,,Nord” (șef, Mazanca 

Nicolae): 

- va prezenta, până în data de 21.12.22, nota informativă privitor la acțiunile 

întreprinse în perioada de referință conform hotărârii nr.10.1 din 25.10.22 a 

Colegiului Consultativ, constituit în mun. Bălți.  

5. 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.                                                                                                                                             

6. 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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