
PROCES - VERBAL Nr. 17 

al şedinţei Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi 

(desfăşurate prin intermediul programului Viber) 

din 23.12.2020 municipiul Bălţi 

Total membri 23, din ei participanţi 18 

Preşedinte al şedinţei Renato Usatîi 
5 5 » 

Secretar al şedinţei Oleg Leahu 

ORDINEA DE ZI: 

Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la Măsurile de prevenire şi control a 

infecţiei COVID-19, aplicabile pe teritoriul municipiului Bălţi" prin care se propune 

relaxarea unor măsuri de control şi prevenire a infecţiei COVID-19 stabilite în punctul 

5.10 din anexa la hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălti 

nr. 19 din 27.11.2020. 

S-A EXAMINAT: 

Cu referire la întrebarea de pe ordinea de zi dl Renato Usatîi (raportor) a comunicat 

membrilor comisiei despre faptul că pe numele comisiei au parvenit adresări din partea 

agenţilor economici, care deţin obiecte comerciale cu suprafeţe mari, cu solicitări de 

revizuire a numărului maximal de cumpărători care pot să se afle simultan la obiectele 

comerciale. în calitate de argument în susţinerea solicitărilor date a servit posibilitatea 

obiectelor comerciale cu suprafeţe mari de peste 3000 m2 să asigure distanţarea fizică 

dintre vizitatori/cumpărători. 

In legătură cu cele menţionate raportorul a prezentat spre examinare comisiei 

proiectul de hotărâre prin care punctul 5.10 din anexa la hotărârea Comisiei municipale 

extraordinare de sănătate publică Bălţi nr. 19 din 27.11.2020 să fie expus în redacţie 

nouă, după cum urmează: „5.10. se stabileşte numărul maximal de cumpărători care pot 

să se afle simultan la obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum 

urmează: 2 până la 25 m2, 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 

de la 100 m2 până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 

1000 m2, 75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2, 200 de 

la 3000 m2 până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.". 

S-A DECIS: 

Se aprobă proiectul de hotărâre în redacţia iniţială (hotărârea nr. 20 din 23.12.2020 

„Cu privire la Măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile pe 

teritoriul municipiului Bălţi"). 

Au votat: pentru - 18, împotrivă - 0, abţineri - 0. 

Preşedinte al şedinţei / } . . ' Renato Usatîi 

Secretar al şedinţei - / / Oleg Leahu 


