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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.1/5 din 24.01.2023 

,,Cu privire la executarea hotărârilor                                                                                                            

Colegiului Consultativ, constituit în mun.                                                                                                                          

Bălți, adoptate în ședința din 22.11.22 și 27.12.22” 

         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 

25.10.2022, 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 și 27.12.22. 

2. Inspecția Teritorială de Muncă  Bălți (șef, dl Serghei Strul): 

Hotărârea 11/5 din 22.11.22: 

pct. 2.1. – va continua bunele practici de organizare a seminarelor și a altor acțiuni cu salariații 

și angajatorii din teritoriul arondat, privind respectarea legislației muncii și întru evitarea  

cazurilor de accidentare grave sau mortale la locul de muncă. 

3. Centrul Militar teritorial Bălți (comandant-  Matei Savca, lc/col.): 

Hotărârea 12/2 din 27.12.2:       

 pct. 2.2. -  CMT Bălți va lua în evidența militară, conform rezultatelor examenului medical, 

tinerii cu vârsta peste 16 ani și va continua repartizarea preliminară a recruților pe genuri de 

arme și componente ale Forțelor Armate a RM;  

pct. 2.3. - va conlucra cu APL de nivelul I și II, precum și cu diverse ONG ale veteranilor întru 

promovarea imaginii Armatei Naționale în societate; 

pct. 2.4. - va participa la comemorarea celor căzuți în războiul din Afganistan (15.02.), de Ziua 

Memoriei (02.03), eroilor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrității și 

independenței Republicii Moldova și la 9 mai, eroilor căzuți în cel de al II-lea război mondial. 
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3. Agenția teritorială ,,Nord” a Companiei Naționale de Asigurări în medicină (directoare- 

dna Nelea Rotaru): 

Hotărârea Colegiului Consultativ nr.12/5 din 27.12.22: 

pct. 2.1. – în perioada de referință s-au realizat 16 achitări a primei de asigurare obligatorii 

de asistență medicală în sumă de 80,24 mii lei; 

pct. 2.2. – au fost completate 16 acte contravenționale în temeiul art. 266 alin.(2) din CC al 

RM în sumă de 4 mii lei; 

pct.2.3 – au fost acceptate și prelucrate 1111 cereri de înregistrarare sau schimbare a 

medicului de familie în temeiul formularului nr.1 -33/c. 

pct.2.4.- au fost recepționate 48 facturi de eliberare a dispozitivelor medicale compensate de la 

48 prestatori de servicii farmaceutice contractate solicitanților cu maladii severe, 71770 rețete, 

inclusiv: pentru medicamente compensate maladiilor: 

- cardiovasculare (91 415 435,00 lei); 

- diabet zaharat (antidiabetice orale- 14 660 997,00 lei și antidiabetice injectabile - insulină etc.- 

12 355 970, 00 lei). 

pct.2.7. – s-au distribuit materiale informative (pliante, leaflete, flayere); 

4. Inspecția pentru Protecția Mediului Bălți (șef- Ghenadie Ciumaș): 

Hotărârea Colegiului Consultativ nr.12/3 din 27.12.22: 

pct.2.5.- s-au efectuat 5 razii de contracarare a tăierilor ilicite de arbori. Au fost stopate 3 unități 

de transport pentru verificare, fără identificarea transportării masei lemnoase. 

5.  Serviciile Publice Desconcentrate, după cum urmează: 

- Secția Regională ,,Nord” Biroul Migrație și Azil (șef, dl Eduard Timciuc) și 

- Direcția pentru Situații Excepționale Bălți (șef, dl Vasile Iovdii): 

5.1.- vor prezenta în termen notele informative privind acțiunile întreprinse în perioada de 

referință pentru ședința Colegiului Consultativ din 21.02.23.  

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 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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