
Comisia pentru Situalii Exceplionale а municipiului Bйlli

DECIZIE
cu privire 1а abrogareaDec\ziei Comisiei pentru Situalii
Excep{ionale а municipiului Bйlli nr. l0 din 03.04,2020

пr.22 din 04.05 .2020

in temeiul art. 22 d\п Legea privind regimul stЁrii de urgеп!й, de asediu gi de

rйzboi пr. 212-ХV din 24.06 .2004, art. 2 din Ноtйrirеа Parlamentului пr. 55 din

1,7.0з.2O2Q,,Privind declararea stёrii de urgen!й", punctelor 6, 7,8 ýi 9 din

Regulamentul Comisiei pentru Situalii Excep{ionale а Republicii Moldova, aprobat

prii Ноtаrбrеа Guvernului пr. 1з40 din 04.|2.200I, Dispoziliilor Comisiei pentru

bitualii Excep{ionale а Republicii Moldova ;i НоtйrАrilоr Comisiei Nalionale

Extraordinare de Sйnбtate Publicй;
дчапd in vedere necesitatea revenirii la regimul поrmаi al circulaliei

transportului public ре tot teritoriul municipiului Вйl!i,
cbmisia pentru situalii Exceplionale а municipiului Balti

DECIDE:

1. Se аЬrоgй Decizia Comisiei pentru Situalii Exceplionale а municipiului Вйlli

nr. 10 din 0З .о4.2о20,,Cu privire la circulalia transportului public din municipiul

Balti ре perioada stбrii de urgеп!й".

2. Рrimаrul municipiului Balti ча asigura numйrul necesar de unitali de

transport pentru revenirea la regimul поrmаl al circulaliei transportului public ре

tot teritoriul municipiului Balli.

З. Managerii, directorii, proprietarii companiilor transportatoare de pasageri din

municipiut batli (autobuze, troieibuze, rutiere, taxi ;i alte mijloace de transport de

purug.ri urban), indiferent de fоrmа de proprietate, чоr continua asigurarea

igierizarii qi dezinfecliei unitёlilor de transport dupб fiecare rutй qi in staliile

tБrmiпus, precum qi mепliпеrеа condiliilor igienice in procesul de асоrdаrе а

serviciilor de transport in conformitate сu Ноtйrбrilе Comisiei Nalionale

Extraordinare de Sбйаtе Publicй nr. 7 din 13.03 .2020 qi пr. 8 din 15.0з.2020.

4. in чеdеrеа reducerii riscului epidemiologic de transmitere а infecliei

COVID_19, incepand cu data de 04.05.2о20, in mijloacele de transport in comun

din municipiul Ёatli, devine obligatorie acoperirea felii (nas, gurй) cu mаsсё,

inclusiv miqti improvizate sau alte materiale de proteclie de unicё folosin!й sau

reutilizabile (fulare, eqarfe, alte аrtiсоlе vestimentare, etc,),



5. controlul asupra executйrii prezentei decizii se pune in sarcina celulei
teritoriale de monitorizarcpermanentй а evoluliei infecliei de COVID-l9.

Preqedintele Comisiei pentru Situalii
Exceplionale а municipiului Belli,
Primarul municipiului Вйlli


