
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

cu privire la măsurile de control 

si combatere a infecţiei cu COVID-19 
5 » 

la unităţile de alimentaţie publică 

nr. 9 din 17.06.2020 

în temeiul Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI 

din 03.02.2009, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Cu privire la 

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică", dispoziţiei Primarului 

Municipiului Bălţi nr. 34 din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică", cu 

modificările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

nr. 10 din 15.05.2020 prin care a fost declarată stare de urgenţă în sănătate publică 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu 

posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei 

epidemiologice; 

Având în vedere Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică 

nr. 12 din 25.05.2020 prin care s-a dispus reluarea, începând cu data de 15 iunie 

2020, a activităţii unităţilor de alimentaţie publică, cu respectarea Instrucţiunii 

privind prevenirea infecţiei COVID-19 în activitatea instituţiilor de alimentaţie 

publică; 

Având în vedere demersul şefului Inspectoratului de Poliţie Bălţi nr. 12582 din 

15.06.2020 cu privire la instituirea unui regim de lucru special la unităţile de 

alimentaţie publică din Municipiul Bălţi; 

Având în vedere necesitatea luării măsurilor de control şi combatere a infecţiei 

cu COVID-19 în perioada stării de urgenţă în sănătate publică; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte, începând cu 18.06.2020 până la 30.06.2020, un regim de lucru 

special la unităţile de alimentaţie publică din Municipiul Bălţi de la ora 8-00 până 

la ora 23-00. 

2. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 

executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale din Municipiul Bălţi, 

pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma 

juridică de organizare care se află şi/sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul 

Municipiului Bălţi. 



3. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de către Comisia naţională 

extraordinară de sănătate publică şi Comisia municipală extraordinară de sănătate 

publică Bălţi constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere 

la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 

pagina oficială a Primăriei Municipiului Bălţi. 

Preşedinte al Comisiei, 

Primar al Municipiului Bălţi / Renato Usatîi 


