
 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA  

OFICIUL TERITORIAL BĂLȚI 

Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

 

 
  

 

MD-3121, Bălți 

str. Libertății nr.10 

                   Telefon: + 373 231 2 30 56 

                   e-mail: otcs_balti@gov.md 

  

  1 

 

 

Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.1/2 din 24.01.2023 

,,Cu privire la eficientizarea conlucrării                                                                                                                            

Agenției Servicii Publice cu autoritățile publice                                                                                                                                           

locale din raion prin intermediul CM Bălți.                                                                                                                                 

Accesul primăriilor la resursele informaționale                                                                                           

automatizate.” 

         În temeiul prevederilor art. 19 a Hotărârii Guvernului nr. 911 din 25.07.2016 

privitor la Strategia reformei administrației publice pentru anii 2016-2020, 

Hotărârea Guvernului nr. 314 din 26.05.2017 prvind constituirea Agenției Servicii 

Publice, Hotărârea Guvernului nr. 966 din 09.08.2016 cu privire la aprobarea 

Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru a. 

2017- 2021, Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, Legea nr.136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern, Legea nr. 91 din 

29.05.2014 privind semnarea electronica și documentul electronic, Colegiul 

Consultativ, constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de nota informativă prezentată de dna Ana Șestacov, șefa Centrului 

Multifuncțional Bălți. 

2. Centrul Multifuncțional Bălți (șefă- dna Ana Șestacov): 

2.1. - va asigura îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor prestate tuturor 

persoanelor fizice și juridice, conform cadrului legal al Republicii Moldova; 

2.2. – va informa cetățenii privitor la modificările survenite în materie de 

documentare prin diverse metode de informare; 

2.3. – va diversifica deservirea beneficiarilor prin implementarea serviciului de 

livrare la domiciliu a actelor de identitate sau a permisului de conducere 

international solicitat, programarea electronică, precum și acordarea altor beneficii; 
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2.4. – va promova bunele practici ale Centrului Multifuncțional Bălți prin 

intermediul mass-media, pe rețelele de socializare, prin intermediul pliantelor etc; 

2.5. – va oferi facilități de deplasare/mobile pentru persoanele în etate sau cu 

dizabilități severe, la solicitare, și în sprijinul acestora. 

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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