
Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.12/8 din 27.12.2022 

,,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 22.11.2022, 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 22.11.2022. 

 2.  Executarea hotărârii nr.10/1 din 25.10.22 de către Biroul Vamal ,, Nord”: 

- declarațiile electronice în Sistemul Informațional ,,Asycuda” vor fi stocate și 

semnate 100% prin semnătura electronică; 

- tranzacțiile economice externe se vor realiza în continuare doar la prezentarea 

contului bancar în valuta națională/străină de către agenții economici; 

- declarațiile electronice vor fi depuse pe serverul organului vamal, conform 

legislației naționale;  

- scoaterea mărfurilor din țară se va efectua doar în termen de 8 zile în 

conformitate cu cadrul legal.  

Hotărârea nr.11/1 din 22.11.2022 ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor statului, 

blocurilor locative, altor edificii de importanță majoră de sezonul de încălzire 

2022-2023: 
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  - monitorizarea aprovizionării cu resurse energetice a mun. Bălți pe 

parcursul sezonului de încălzire 2022-2023 se pune în sarcina: 

–  S.A. ,,CET-Nord” (director general-interimar dl Marian Brânza) asigurarea 

neântreruptă cu agent termic a beneficiarilor; 

– S.A. ,,RED-Nord”, (director general-interimar dl Viorel Corbu) – conectarea 

celor 2 generatoare/grupuri electrogene la Spitalul Clinic Bălți și Spitalul de 

Psihiatrie Bălți donate de către Guvernul Republicii Franceze; 

 – ÎS Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Bălți (șef- dl Ion Rusu) va continua 

asigurarea și furnizarea masei lemnoase solicitanților din mun. Bălți și localitățile 

aferente. 

3. Hotărârea 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”:                                                                                                                                                             

-  Secția Teritorială Bălți a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (șefă,  

dna Victoria Mileșco):                                                                                                              

- va promova politicile statului întru realizarea HG nr. 836 din  18.11.2018.                                                                                                                               

4. Hotărârea 11/4 din 22.11.22 ,, Cu privire la măsurile întreprinse de către 

administrația Penitenciarului nr.11 din Bălți privind diminuarea adresărilor la 

CEDO”, va continua bunele practici de îmbunătățire a condițiilor de detenție a 

condamnaților. 

5. Hotărârea 11/5 din 22.11.22 ,,Cu privire la controlul de stat al respectării 

legislației privind raporturile de muncă” de către Inspecția teritorială de Muncă 

Bălți (șef- dl S.Strul) (p.2.1- 2.5.) – despre executarea hotărârii date se va aduce la 

cunoștință la ședința Colegiului Consultativ din 24.01.2023. 

6. 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.                                                                                                                                             

7. 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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