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HOTARIREA COLEGIULUI CONSULTATIV
constituit în raionul Glodeni
nr. 1/1 din 25.01.2019
„Cu privire la activitatea secţiei Situaţii Excepţionale Glodeni pe
perioada a. 2018 şi luna ianuarie 2019. Examinarea cazurilor de decesuri a
cetaţenilor în urma incendiilor şi întreprinderea măsurilor de prevenire a acestora”.

în temeiul Hotărârii Guvernului nr.845 din 18.12.2009 „Cu privire la
oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” si prevederilor Regulamentului „Cu
privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea
administrativ-teritorială de nivelul al doilea”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
920 din 27 iulie 2016, Colegiul Consultativ constituit pe lîngă Oficiul Teritorial Bălţi
al Cancelariei de Stat pentru r-nul Glodeni a examinat raportul privind activitatea
secţiei Situaţii Excepţionale Glodeni pe perioada a. 2018 şi luna ianuarie 2019,
examinarea cazurilor de decesuri a cetaţenilor în urma incendiilor şi întreprinderea
măsurilor de prevenire a acestora”.
Reieşind din cele expuse în raport şi în rezultatul dezbaterilor, Colegiul a Hotărît:
1.
A lua act de informaţia prezentată de şeful secţiei Situaţii Excepţionale
d-1 Eduard Ceban, primarii satelor Cajba, Balatina, Iabloana, Hîjdieni, Viişoara,
Camenca şi a şefului Direcţiei Asistenţă Socială a Consiliului raional Glodeni.
2.
Secţiei Situaţii Excepţionale Glodeni:
2.1. Organizarea şi efectuarea permanent a activităţilor de informare şi
profilacsie a cetăţenilor în domeniul protecţiei civile pe teritoriul raionului şi anume:
prevenirea şi apărarea contra incendiilor, înecurilor, calamităţilor naturale şi altele,
conlucrind în direct cu Autorităţile Publice Locale de niv. I, secţiile şi direcţiile
Consiliului rational, agenţii economici şi alte servicii desconcentrate şi
descentralizate din teritoriul administrat.
2.2. în comun cu Administraţiile Publice Locale de niv. I şi Direcţiei Asistenţă
Socială a Consiliului raional Glodeni luarea la evidenţă a tuturor locuinţelor
persoanelor cu vîrsta înaintată şi singuratice, persoanelor din categoria social
vurnelabile, evaluarea riscului şi informarea în special privind prevenirea şi apărarea
contra incendiilor.
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2.3. Conlucrarea cu organelle mass-media privind informarea despre
piîevenirea incendiiior, înecuriior, altor cazuri, acţiunile populaţiei în caz de
apariţie a acestora, cît şi despre incidentele produse.
2.4. Intervenţia cît mai operativâ pentru salvarea vieţiior omeneşti în caz de
incendiu, înec, alte cazuri excepţionale, cît şi intervenţia de deblocare a automobilelor
cu persoane în timp de iarnă.
3. Se recomanda Autoritatilor Pubiice Locale de nivelul I:
3.1. Conlucrarea cu secţia Situaţii Excepţionale privind organizarea
activităţilor de informare şi profilacsie a cetăţenilor în domeniul protecţiei civiie pe
teritoriui locaiităţilor, acţiunilor de luarea la evidenţă a iocuinţelor persoanelor cu
vîrsta înaintată şi singuratice, cît şi a persoaneior din categoria social vurneiabiie.
3.2. Localităţile mai îndepărtate de centrul raional, in comun cu agenţii
economici din locaiitate, deţinători de tehnică, organizarea şi implimentarea
echipelor operative de voluntariat, organizînd stoparea sau lichidarea mai operativă a
incendiilor pînă la sosirea echipelor de pompieri.
3.3. Asigurarea şi înstalarea de urgenţă a locuinţelor persoaneior cu virsta
înaintată şi singuratice, precum şi de categoria sociai vurnelabile a delectorilor
autonome de fum.
4. Controiul privind executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina d-lui
Valeriu Dodiţă, şef adjunct, Oficiui teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil
de coordonarea generală a activităţii serviciilor pubiice desconcentrate în teritoriu.
5. Prezenţa hotărire se aduce la cunoştinţă instituţiilor responsabile.

Au votat: pentru - 13

contra - 0

Preşedinteie Colegiului consultativ,
Şefal Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stai
reprezentant al Guvemului în teritoriu

s-au obţinut - 0
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HOTARIREA COLEGIULUI CONSULTATIV
constituit în raionul Glodeni
nr. 1/2 din 25.01.2019
„Cu privire la activitatea Biroului de Probaţiune Glodeni pe perioada a. 2018.
Conlucrarea cu Autorităţile Publice Locale de niv. I, executarea sarcinilor şi
acţiunilor care se efectuează în comun”.
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.845 din 18.12.2009 „Cu privire la
oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” si prevederilor Regulamentului „Cu
privire la organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea
administrativ-teritorială de nivelul al doilea”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
920 din 27 iulie 2016, Colegiul Consultativ constituit pe lîngă Oficiul Teritorial Bălţi
al Cancelariei de Stat pentru r-nul Glodeni a examinat raportul privind activitatea
Biroului de Probaţiune Glodeni pe perioada a. 2018, conlucrarea cu Autorităţile
Publice Locale de niv. I şi executarea sarcinilor şi acţiunilor care se efectuează în
comun
Reieşind din cele expuse în raport şi în rezultatul dezbaterilor, Colegiul a
Hotărît:
1.
A lua act de informaţia prezentată de şefa Biroului de Probaţiune d-na
Galina Cojocaru.
2.
Biroului de Probaţiune Glodeni:
2.1 Organizarea şi întreprinderea în continuu a m&surilor în implimentarea
politicii statului în domeniul probaţiunii, asigurarea prevenirii recidivei de
infracţiune, asistenţei şi consilierea în vederea reintegrării în comunitate a subiecţilor
probaţiunii.
2.2. în comun cu Autorităţile Publice Locale, întreprinderea măsurilor de
colaborare privind organizarea şi controlul executării pedepsei prin muncă
nerenumerată în folosul comunităţii de către subiecţii probaţiunii.
2.3. Sprijinirea şi încurajarea permanentă a subiecţilor probaţiunii, în vederea
asumării responsabilităţii pentru propriile acţiuni prin formarea unei atitudini corecte
faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, respectarea drepturilor
omului şi a demnităţii umane, neadmiterea discriminării de orice natură.
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3. Se recomandă Autorităţilor Publice locale de nivelul I: Colaborarea cu Biroul
de Probaţiune, intreprinderea măsurilor de organizare şi implimentare a muncii
nerenumerate în folosul comunităţii de către subiecţii probaţiunii, respectinduse
legislaţia si cerinţele colaboratorilor Biroului de Probaţiune.
4. Controlul privind executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina d-lui Valeriu
Dodiţă, şef adjunct, Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, responsabil de
coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriu.
5. Prezenţa hotâvire se aduce la cunostinţă înstituţiilor respousobiic.
Au votat: pentru - 13

contra - 0

Preşedintele Colegiului consultativ,
Şefal Otlciului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat
reprezentant al Guvemului în teritoriu

s-au obţinut - 0
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HOTARTRFA COLEGTULUI CONSULTATTV
constituit în raionul Glodeni
nr. 1/3 din 25.01.2019
in temeiul Hotărârii Guvernuiui nr.845 din 18.12.2009 „Cu privire la oficiile
teritoriale ale Cancelariei de Stat’’ si prevederilor Regulamentului „Cu privire la
organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ, constituit în unitatea
administrativ-teritorială de nivelul al doilea”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
920 din 27 iulie 2016, Colegiul Consultativ constituit pe lîngă Oficiul Teritorial Bâlţi
al Cancelariei de Stat pentru r-nul Glodeni a examinat informaţia prezentată de şeful
adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat.
Reieşind din cele expuse şi în rezultatul dezbaterilor, Colegiul a Hotărît:
1. A lua act de informaţia prezentatâ de şeful adjunct al Otlciului Teritorial Bălţi al
Cancelariei de Stat d-1 V. Dodiţă.
2. De a organiza în luna februarie a. 2019 0 întrimire a primarilor localităţilor din
raion cu reprezentanţii serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate cu
participarea reprezentanţilor secţiei Situaţii Excepţionale, staţiei Asistenţă Medicală
de Urgenţă Glodeni, ofîciului raional Glodeni SA „Red-Nord’\ filialei Glodeni
SRL„Bălţi-Gaz”
3 . Controlul privind executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina d-lui Valeriu
Dodiţă, şef adjunct, Oficiul teritorial Bâlţi al Cancelariei de Stat, responsabil de
coordonarea generală a activităţii serviciilor publice desconcentrate în teritoriu.
4. Prezenţa hotărire se aduce la cunoştinţă instituţiilor responsabile.
Au votat: pentru - 13

contra - 0

Preşediiitele Colegiului consultativ,
Şef al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de S
reprezentant al Guvernului în teritoriu

s-au obţinut - 0
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