
Hotărârea Colegiului Consultativ,                                                                                                                

constituit în municipiul Bălți 

nr. 12/6 din 27.12.2022 

,,Cu privire la asigurarea căior de acces serviciilor                                                                                                                                             

de urgență în timpul intervenției autospecialelor DRCS                                                                                                              

nr.2 la incendii sau în alte situații de urgență”. 

         În temeiul Dispoziției nr.201 d/516 din 13.10.2021 a Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General de Poliție ,,Cu privire la 

desfășurarea campaniei de sensibilizare a populației la asigurarea accesului pentru 

serviciile specializate de urgență”, a sesizării Ddirecției Situații Excepționale Bălți 

nr.201 din 14.02.2022 către Inspectoratul de Poliție și Primăria mun. Bălți privitor 

la blocarea căilor de acces pentru unitățile de tehnică specială în vederea asigurării 

intervenției operative, Colegiul Consultativ, constituit în mun. Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.1411 din 22.12.2022 prezentată de dl Vasile 

Iovdii, șeful Direcției Situații Excepționale Bălți. 

 

2. Direcția Situații Excepționale Bălți (Vasile Iovdii, șef): 

2.1. – va continua sensibilizarea și buna informare a populației la compartimentul 

prevenirea blocării căilor de acces pentru unitățile de tehnică specială; 

2.2. –va colabora cu Direcția Patrulare ,,Nord” la depistarea parcărilor 

neregulamentare a mijloacelor de transport auto ce blochează căile de acces pentru 

autospeciale; 

2.3. – va sesiza autoritățile competente la depistarea îngrădirii căilor de acces în 

timpul misiunilor de serviciu de către mijloacele auto private. 

 

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.                                                                                                                                             

 

CANCELARIA DE STAT 

A REPUBLICII MOLDOVA 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
 

OFICIUL TERITORIAL BĂLŢI  

 
 

 
  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Представитель Правительства в территории 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ БЮРО БЭЛЦЬ 

  

MD-3100, RepublicaMoldova 

str. Libertăţii, 10, mun.Bălţi, 

tel.: +373-231-23-056, fax: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

МД-3100, Республика Молдова, 

ул.Cвободы, 10, мун.Бэлць, 

тел.: +373-231-23-056, факс: +373-231-23-056 

e-mail: otcs_balti@gov.md 

mailto:otcs_balti@gov.md
mailto:otcs_balti@gov.md


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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