
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI           МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   
DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 
Proiect 

 

Cu privire la scutirea de la plata pentru eliberarea 
fișelor de traseu și taxa pentru prestarea serviciilor de 

 transport auto de călători pe teritoriul municipiului  
Bălți în perioada 01.04.2020 - 30.09.2020 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală, art. 53, art. 55 alin. (6), (7)  din Legea RM nr. 181 din 25.07.2014 

privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, art. 21 din Legea nr. 397-XV din 
16.10.2003 privind finanțele publice locale, Codul Fiscal al RM nr. 1163-XIII din 24.04.1997, 

Legea nr. 212-XV din 24.06.2004 „Privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război”, 
Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020, Deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale 
a Republicii Moldova, Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, precum și comisiilor 

teritoriale respective din mun. Bălți, - 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se scutesc agenți economici  ,,Serviciul Tehnic” SRL, ,,Iursenia Trans” SRL, ,,Van Fol Tur” 
SRL, ,,Antur Trans Nord” SRL, ,,Cavitan Com” SRL, ,,Tudor Nord Plus” SRL, ,,Enaghi 
Trans Nord” SRL, ,,A.P.A.D.I.T.” SA de la plata fișelor de traseu și plata taxei pentru 

prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, orașelor si satelor 

(comunelor) în perioada 01.04.2020-30.09.2020 ale căror activități s-au desfășurat într-un 

volum incomplet din cauza stării de urgență din Republica Moldova cauzată de virusul 
COVID-19, anunțată prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020. Serviciile pentru 
transportul rutier de călători au fost efectuate în strictă conformitate cu deciziile Comisiei 

pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisiei  Naţionale Extraordinare pentru 
Sănătate  Publică, precum și comisiilor teritoriale respective din mun. Bălți. 

2. Primarul interimar al mun. Bălți dl N. Grigorișin să reflecte modificările respective în partea 
de venituri și cheltuieli a bugetului municipal pentru anul 2020. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi să expedieze decizia în cauză în adresa Serviciului 

Fiscal de Stat. 
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 
administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 
Preşedintele şedinţei a XI 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          
 
Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                 Angelina Cernogal 
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