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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.2/5 din 21.02.2023 

,,Cu privire la executarea hotărârilor                                                                                                            

Colegiului Consultativ, constituit în mun.                                                                                                                          

Bălți, adoptate în ședința din 27.12.22 și 21.01.23” 

         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. Secția regională ,,Nord” Biroul Migrație și Azil (șef, dl Eduard Timciuc): 

Hotărârea 12/4 din 27.12.22: 

pct. 2.1. – va acorda dreptul de ședere oricărui solicitant în temeiul cadrului legal 

(Legea 220/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova); 

pct. 2.2 – va oferi consultanță/consiliere tuturor solicitanților, indiferent de etnie, 

religie etc.; 

pct.2.3. – va sancționa orice persoană străină ce a încălcat regimul de ședere, 

conform prevederilor Codului Contravențional nr.218/2008, art.333 alin. (1), alin. 

(3) și art. 400 alin.(35) cu privire la ieşirea şi intrarea străinilor și a apatrizilor pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 

3. Centrul multifuncțional Bălți (Agenția Servicii Publice a Republicii 

Moldova) (șefă- dna Ana Șestacov): 
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Hotărârea Colegiului Consultativ nr.1/2 din 24.01.23: 

3.1. – va asigura în continuare și necondiționat, la solicitarea cetățenilor, 

accesibilitatea serviciilor prestate de către toate subdiviziunile Centrului; 

3.2. – va informa cetățenii prin mass- media, rețelele de socializare și prin 

distribuirea pliantelor despre modificările survenite în materie de documentare; 

3.3. – va promova beneficiul serviciului de livrare la domiciliu a actelor de 

identitate solicitate, inclusiv a permisului de conducere internațional, atât în țară, 

precum și peste hotare; 

3.4. – va sprijini serviciile Oficiului mobil la domiciliu în vederea documentării 

persoanelor în etate sau cu maladii severe. 

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

4.1. – va acorda asistență și consiliere tuturor subiecților de probațiune în 

dependență de pedeapsa aplicată; 

4.2. – va identifica în continuare noi obiecte cu destinație socială în vederea 

reintegrării în comunitate a subiecților probațiunii. 

5. Serviciile Publice Desconcentrate, după cum urmează: 

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

- Direcția Inspectare Financiară Bălți (șefă- dna Ludmila Magnet) 

5.1. - vor prezenta în termenele solicitate notele informative privind acțiunile 

întreprinse în perioada de referință, conform hotărârilor aprobate (hot. 12/6 din 

27.12.22, hot.1/3 din 24.01.23) către ședința Colegiului Consultativ din 

28.03.2023. 

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 a Primăriei Bălți 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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