
Republica Moldova 
PRIMĂRIA m.BĂLŢI 
           
      

 
Cu privire la desfăşurarea edi
Salonului de mobilă pe piaţ
 
         În conformitate cu lit.h) alin.(1) art.29 al Legii RM „Privind administra
locală” nr.436 din 28.12.2006, lit.j) alin.(1) art.6 al Legii RM „Cu privire la comer
interior” nr.231 din 23.09.2010 
Salonului de mobilă şi în baza cererii filialei B
18/1151 din 01.04.2016, - 
1. Se pune în sarcina Direc

filiala Bălţi a Camerei de Comer
1.1. Organizarea expoziţiei edi

26.05.2016 pînă la 29.05.2016.
1.2. Să perfecteze agenţilor economici permisiuni provizorii  

legislaţia în vigoare pentru comer
2. Se obligă toţi agenţii economici, care vor participa la expozi

eliberate în perioada sus indicat
3. Inspectoratul de Poliţie mun.B

comandantul regimentului Nord al Inspectoratului Na
asigure respectarea ordinii publice în perioada desf
Salonului de modilă. Să
expoziţiei Salonului de mobil

4. Prezenta dispoziţie să se aduc
surselor de informare în mas

5. Controlul asupra execută
viceprimarul mun.Bălţi.

 
Primarul mun.Bălţi  

Coordonat: 
 

Viceprimarul mun.Bălţi 
 
Viceprimarul mun.Bălţi 
 
Secretarul Consiliului 
şi municipiului Bălţi                                                        
 
Şeful DGFE    
Şeful Direcţiei 
juridice   

                                                 Республика
                ПРИМЭРИЯ

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

№  216 

13.05.2016 

ediţiei a II a 
ă pe piaţa V.Alecsandri – 2016. 

În conformitate cu lit.h) alin.(1) art.29 al Legii RM „Privind administra
” nr.436 din 28.12.2006, lit.j) alin.(1) art.6 al Legii RM „Cu privire la comer

3.09.2010 şi în scopul susţinerii producătorilor locali edi
ă şi în baza cererii filialei Bălţi a Camerei de Comer

 
Se pune în sarcina Direcţiei Generale Financiar-Economice (V

i a Camerei de Comerţ şi Industrie (G.Codiţă): 
ţiei ediţiei a II-a a Salonului de mobilă pe pia

ă la 29.05.2016. 
ţilor economici permisiuni provizorii  şi plata în conformitate cu 

ia în vigoare pentru comerţul cu amănuntul din corturi.  
ţii economici, care vor participa la expoziţie conform permisiunilor 

eliberate în perioada sus indicată, să asigure curăţenia sanitară a locului 
ţie mun.Bălţi (V.Poparcea), şeful secţiei ordine public

comandantul regimentului Nord al Inspectoratului Naţional de Poli
asigure respectarea ordinii publice în perioada desfăşurării expozi

ă. Să permită intrarea şi ieşirea transportului auto a participan
iei Salonului de mobilă de la 23.05.2016 pînă la 31.05.2016.

ţ ă se aducă la cunoştinţa populaţiei municipiului prin  in
surselor de informare în masă. 
Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dlui L.Babii, 

ălţi. 

     R.Usatîi

        L.Babii

     I.Şeremet

ă ţi                                                         I. Serdiuc

                V. Rusu

                         V.Balan

Республика Молдова     
ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

În conformitate cu lit.h) alin.(1) art.29 al Legii RM „Privind administraţia publică 
” nr.436 din 28.12.2006, lit.j) alin.(1) art.6 al Legii RM „Cu privire la comerţul 

ătorilor locali ediţiei a II-a a 
i a Camerei de Comerţ şi Industrie     nr.03-

Economice (V.Rusu) în comun cu 

ă pe piaţa  V.Alecsandri de la 

i plata în conformitate cu 
 

ii economici, care vor participa la expoziţie conform permisiunilor 
ă a locului pentru comerţ. 

ţiei ordine publică (S.Vatrici), 
ţional de Poliţie (R.Tanas) să 

ăş ării expoziţiei ediţiei a II-a a 
irea transportului auto a participanţilor 

 la 31.05.2016. 
iei municipiului prin  intermediul 

ii se pune în sarcina dlui L.Babii, 

R.Usatîi 

L.Babii 

Şeremet 

I. Serdiuc 

V. Rusu   

V.Balan 


