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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.2/4 din 21.02.2023 

,,Cu privire la constatarea contravențiilor prevăzute                                                                                                               

de art.179 CC al RM ,,Construcții neautorizate                                                                                                                                                                         

și intervenții neautorizate la construcțiile existente. Aplicarea                                                                                                                                                                                                                             

art. 4396 CC al RM. Măsurile de siguranță, demolarea                                                                                                   

construcțiilor neautorizate și defrișarea arborilor/arbuștilor”.                                                                                                                                                                                                             

      În temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 886/2017 cu privire la 

crearea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, HG nr.913/2016 privind aprobarea 

Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea 

produselor pentru construcții, HG nr. 285/1996 cu privire la aprobarea 

Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, HG nr. 

329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-

profesională a specialiștilor cu activități în construcții, HG 582/2022 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de demolare a construcțiilor 

neautorizate și de defrișare a arborilor și arbuștilor, Legea nr.116/2012 privind 

securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Legea nr.267- XIII/1994 

privind apărarea împotriva incendiilor, Colegiul Consultativ, constituit în 

municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr. 688/23 din 20.02.2023 prezentată de dl Vadim 

Fotescu, șef-interimar, Direcția Regională Supraveghere Tehnică ,,Nord” a 
Agenției Supraveghere Tehnică. 

2. Direcția Regională Supraveghere Tehnică ,,Nord” a  Agenției Supraveghere 
Tehnică (dl Vadim Fotescu, șef-interimar): 

2.1. – va aplica sancționarea persoanelor fizice, persoanelor cu funcție de 

răspundere sau a persoanelor juridice în cazul încălcării art. 179 (Construcții  

 



MD-3121, Bălți 

str. Libertății nr.10 

                   Telefon: + 373 231 2 30 56 

                   e-mail: otcs_balti@gov.md 

  

  2 

 

neautorizate și intervenții neautorizate la construcțiile existente) a Codului 

Contravențional al Republicii Moldova; 

2.2. – va aplica sancțiuni conform prevederilor stipulate în art. 358 lit. d) din CC 

al RM privitor la încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor; 

2.3. – va atenționa Centrul Multifuncțional Bălți (Departmentul Cadastru), 

Agenția Servicii Publice, de a nu admite înregistrarea construcțiilor neautorizate în 

registrul bunurilor imobile fără Autorizația de construire, conform prevederilor 

stipulate în HG nr.582/2022; 

 

2.4. – va oferi consultanță beneficiarilor, la solicitarea acestora, întru respectarea 
cadrului legal privitor la construcții și defrișarea arborilor și arbuștilor; 

2.5. – va înainta, către instanțele ierarhic superioare, propuneri de ajustare a 

cadrului legal, inclusiv la art.4394 din CC al Republicii Moldova. 
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 a Primăriei Bălți 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 

 


		2023-03-01T11:49:14+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




