
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2018 

Proiect 

 

Cu privire la modificarea Regulamentului de desfăşurare  

a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi în redacţie  

nouă, aprobat prin decizia  Consiliului mun. Bălţi nr. 9/3  

din 29.09.2016 “Cu privire la aprobarea Regulamentului  

de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun.  

Bălţi în redacţie nouă”. 

 

În conformitate cu lit. m), alin. (2) art. 29 al Legii RM privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu prevederile Legilor pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative nr. 153 din 01.07.2016, Legea RM cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV 

din 15.07.1998, Hotărările Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică 

nr.1209 din 08.11.2011, cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931 din 

08.12.2011 precum şi în scopul satisfacerii depline a cererilor de consum ale locuitorilor şi 

oaspeţilor municipiului şi în legătură cu adresările agenţilor economici, care realizează produse 

autohtone,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi 

în redacţie nouă,  aprobat prin decizia  Consiliului mun. Bălţi nr. 9/3 din 29.09.2016 “Cu 

privire la aprobarea Regulamentului  de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul 

mun. Bălţi în redacţie nouă” după cum urmează: 

1.1. p.4.10 - se exclude; 

1.2. în p.7.1. d) sintagma „copia înştiinţării privind recepţionarea notificării de iniţiere a 

activităţii de comerţ” se substituie cu sintagma „originalul înştiinţării privind 

recepţionarea notificării de iniţiere a activităţii de comerţ”; 

1.3. în p.14.8 sintagma „Se interzice comerţul din autovehicule şi altă tehnică mobilă pe 

bulevardele şi străzile oraşului, cu excepţia vânzărilor în cadrul iarmaroacelor de legume 

şi fructe şi expoziţii” se substituie cu sintagma „Se interzice comerţul din autovehicule şi 

altă tehnică mobilă pe bulevardele şi străzile oraşului, cu excepţia realizării  produselor 

autohtone din vehicule/automagazine special amenajate şi vânzărilor de legume şi fructe 

din vehicule  în cadrul iarmaroacelor şi expoziţiilor”. 

2. Secretarul Consiliului municipal Bălţi dna Irina Serdiuc să publice în sursele mass media 

prezenta decizie. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate pentru activităţi economico-financiare. 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 
  



 
  



 
  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  





 


