
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

 

Proiect 

 
Cu privire la acordarea dreptului de a circula în 

troleibuze în baza  circulatorilor  pe luna aprilie 

2020 în luna septembrie 2020 

 

În corespundere cu art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 

“Privind administraţia publică locală”, art 4 alin. (1) lit. e) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art 25 lit. b), art. 27 şi art. 85 lit. c) din Legea finanţelor 

publice şi responsabilităţii   bugetar-fiscale   nr.   181   din   25.07.2014,   întru   executarea   

prevederilor   Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, Legii cu privire la întreprinderea de 

stat şi întreprinderea municipal nr. 246  din  23.11.2017, În temeiul art.66 lit.m) din Constituţia 

Republicii Moldova, al art.12 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu 

şi de război, având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pandemiei de 

coronavirus (COVID-19) la 11 martie 2020 şi instituirea de către Comisia Naţională Extraordinară 

de Sănătate Publică la 13 martie 2020 a codului roşu la nivel naţional în legătură cu situaţia 

epidemiologică prin infecţia cu COVID-19, precum şi  în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 

212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea 

Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din 

Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1340/2001, sa  declarat stfrea de urgenţă,  și în temeiul pct.15) a Deciziei nr.4 

Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova din 24.03.2020, pct.2.1) a Deciziei 

nr.5 a Comisiei pentru Situalii Exceplionale а municipiului Вălli  din 26.03.2020 ”Referitor la 

sistarea a activității taxatorilor în transportul public de pasgeri din mun.Chișinău și mun.Bălți, în 

temeiul Deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți nr. 6 din 27.03.2020 

cu privire la stabilirea regimului special al circulației transportului public din municipiul Bălți , în 

temeiul Deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți nr. 10 din 27.03.2020 

cu privire la prelungire circulatiei transportului public pe perioada de urgentă, pct.25) a Dispozitiei 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova  nr. 15 din 08 aprilie 2020 referitor la  

prelungirea termenul de sistare a activității taxatorilor în transportul public de pasageri din mun. 

Chișinău și mun. Bălți pînă la 24 aprilie 2020, în temeiul Deciziei Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova  nr. 23 din 28 aprilie 2020 referitor la  prelungirea termenul 

de sistare a activității taxatorilor în transportul public de pasageri din mun. Chișinău și mun. Bălți 

pînă la 30 aprilie 2020, pct.15 Dispozitiei nr. 19 din 17 aprilie 2020, pct.24 Dispozitiei nr.21 din 

24.04.2020, precum si adresare nr.204 din 15.05.2020 a ”Directiei de Troleibuze Balti. și luînd în 

consuderație multe adresări a cetățenilor mun. Bălți,- 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. De a permite întreprinderii municipale ”Directia de Troleibuze” să presteze servicii de 

călătorie a pasagerilor în luna septembrie 2020 în baza circulatorilor care au fost preconizate  

pentru luna aprilie 2020. 

2. Prezenta hotărîre poate fi contestată în judecata mun. Bălți (sediul central) pe adresa mun. 

Bălți str. Hotinului nr. 43, în termen de 30 de zile, conform prevedrilor Codului Administrtiv 

RM 

lex:LPLP19940729CONST
lex:LPLP19940729CONST
lex:LPLP20040624212


4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative d e  

specialitate pentru activităţi economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

gestionarea bunurilor şi protecţia mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi     Ludmila Dovgani 

  







 


