
Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/3 din 27.12.2022 

,,Cu privire la intensificarea raziilor privitor la                                                                                         

tăierile ilicite și braconaj săvârșite pe teritoriul                                                                                          

terenurile administrare de ICCC,,Selecția”. 

 

        În conformitate cu Hotărârea Guvernului a Republicii Moldova nr.548/2018 

,,Cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia 

Mediului”, aprobat prin Anexa 1, a Hotărârii Guvernulunr. 145/2021 ,,Cu privire la 
organizarea şi funcționarea Ministerului Mediului”, a Legii nr.439/1995 Regnul animal, 
a ordinului Inspectoratului pentru Protecţia Mediului nr.52 din 19.09.2022 ,,Cu privire 
la deschiderea sezonului de vânătoare 2022-2023”, a ordinului nr. 11- A din 16.09.2022 

emis de către Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, a Codului 

Contravenţional al Republicii Moldova nr. 201-XVI/2008, Colegiul Consultativ, 

constituit în mun. Bălți,  

HOTĂRĂȘTE: 

 1. Se ia act de nota informativă nr. 01-171/435 din 16.12.2022 prezentată de dl 

Ghenadie Ciumaș, șeful Direcției Inspecției pentru Protecția de Mediu Bălți. 

2. Direcția Inspecției pentru Protecția de Mediu Bălți (șef- Ghenadie Ciumaș): 

2.1.- va contribui la integritatea fondului forestier și a permanenței pădurii; 

2.2.- va asigura aplicarea tehnologiilor de recoltare și colectare a lemnului care să 

nu afecteze echilibrul ecologic; 

2.3.- va efectua controale în echipe mixte, de comun cu angajații Inspectoratului 

de Poliție, precum și din alte structuri, întru protejarea fondului forestier din 

teritoriu; 

2.4.- va elabora și va înainta propuneri către instituțiile ierarhic superioare 

privind protecția mediului înconjurător; 
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2.5. - va stopa și va inspecta orice mijloc de transport, inclusiv alte mijloace 

tehnice, în caz de încălcare a legislației Republicii Moldova privind protecția 

mediului și a fondului forestier. 

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 a 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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