Republica Moldova

Республика Молдова

CONSILIUL
MUNICIPAL BĂLŢI

СОВЕТ
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

DECIZIA
РЕШЕНИЕ
nr. 19/66
din 21.12.2015
Сu privire la întroducerea modificărilor și completărilor
în decizia Consiliului municipiului Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004
„Cu privire la stabilirea tarifului pentru acordarea locului pentru
comercializare la piețile ÎM „Asociația pieților ” cu modificările
și completările ulterioare
În conformitate cu art. 14, alin. (2), litera q din Legea RM 436 - XVI din 28.12.2006 cu
privire la administrația publică locală, Regulile de comerţ în pieţele din Republica Moldova,
anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 517 din 18.09.1996 privire la aprobarea Regulilor de
funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica
Moldova, Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.
955 din 21 august 2004, Сapitolul IV, punct 18, p. n) a Statutului ÎM „Asociația pieților Bălți ”,CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE:
1. În Anexa nr. 1 „Argumentarea la calcului cotelor a tarifului pe zi la ÎM „Asociația
pieților ”” la decizia Consiliului municipiului Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004 „Cu privire la
stabilirea tarifului pentru acordarea locului pentru comercializare la piețile ÎM „Asociația
pieților ”” cu modificările și completările ulterioare se întroduc următoarele modificări și
completări:
Adnotarea se completează cu punctele 5 și 6 cu următorul conținut:
„ 5. Se reduce tariful pe zi:
- cu 20% pentru persoane cu dezabilități și pensionari;
- cu 10% pentru toți comercianți care activează pe piețile ÎM „Asociația pieților ”.
6. Se scutește de la plata tariful pe zi comercianții, care activează în afară pavilioanelor
acoperite pe parcursul de 4 zile lunar în decembrie, ianuarie, februarie începînd cu 1 ianuarie
anul 2016.”
2. Controlul asupra executării prezentei deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru actvităţi economico-financiare, pentru drept și disciplină.
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