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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.1/1 din 24.01.2023 

,,Cu privire la imlicarea instituțiilor SPD din mun.                                                                                                        

Bălți în procesul de punere în executare a pedepsei cu                                                                                               

munca neremunerată în folosul comunității prin                                                                                               

diversificarea obiectelor de lucru cu destinație socială”. 

         În temeiul prevederilor Legii nr.8 din 14.02.2008 ,,Cu privire la probațiune” 

cu modificările ulterioare, art.22, art.23, art.24, art.29, Legea 108- XVIII din 

17.12.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea 138 din 

03.12.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legea 113 din 

09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative și, luând drept temei 

prevederile art.7 alin.(3) a Legii Republicii Moldova nr.435 din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, anexa 31 la Hotărârea Guvernului Republicii 

Moldova nr.845 din 18.12.2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de 

Stat cu modificările și completările ulterioare, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de nota informativă prezentată de dl Adrian Groza, șeful Biroului de 

Probațiune Bălți. 

2. Biroul de Probațiune Bălți (șef, dl Adrian Groza): 

2.1. – va asigura continuitatea procesului de probațiune individualizat pentru 

fiecare subiect în parte, conform cadrului legal al Republicii Moldova; 

2.2. – va oferi consultanță, consiliere și asistență tuturor subiecților de probațiune 

pentru reintegrarea acestora în societate; 

2.3. – va colabora cu organelle de drept, serviciile publice desconcentrate, APL de 

niv. I și II în vederea executării pedepsei cu munci neremunerate în folosul 

comunității de către subiecții probațiunii; 
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2.4. – va promova includerea subiecților de probațiune în diverse programe de 

reabilitare și resocializare naționale și internaționale; 

2.5. – va înainta propuneri de ajustare a cadrului normativ privitor la probațiune 

către instituțiile ierarhic superioare. 

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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