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Prin prezenta, Vă comunicăm, că petiţia Dvs., înregistrată la Primăria mun. Bălţi sub nr. G-

827/23 din 24.04.2018 şi adresată Consiliului municipal Bălţi, a fost examinată la şedinţa 

______ordinară a Consiliului mun.Bălţi din ______________. 

Consiliul mun.Bălţi a luat act de petiţie şi comunică următoarele: 

În conformitate cu p.17 compartimentul III din Hotărîrea Guvernului RM Nr. 517  din  

18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a 

Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova, la pieţe se efectuează livrarea şi 

transportarea mărfurilor pe teritoriul pieţei la locurile de comercializare.  

Pentru a evita situaţiile traumatice şi disconforturile pentru cumpărători în ÎM „Asociaţia 

pieţelor” a fost aprobat ordinul nr.42-п din 04.03.2016 „Cu privire la ordinea circulaţiei, 

importului şi exportului de mărfuri pe teritoriul pieţei”, unde a fost stabilit regimul de lucru 

pentru circulaţia cărucioarelor de cumpărături pe teritoriul pieţei: 

- de la orele 6.30 pînă la orele 9.00 

- de la orele 15.00 pînă la orele 17.00. 

Deasemenea vă comunicăm, că transportarea mărfurilor la locurile de comercializare şi în 

încăperile de depozit se efectuează de către persoanele fizice (încărcători), care nu fac parte din 

statele de personal ale întreprinderii municipale. 

Inspectorii comerciali au dat explicaţii agenţilor economici şi întreprinzătorilor tuturor 

formelor de proprietate la piaţă şi au informat despre determinarea ordinii de activitate la pieţe a 

încărcătorilor. 

Petiţia Dvs. a fost adusă la cunoştinţa administraţiei pieţei. Conducătorii subdiviziunilor şi 

controlării pieţii au fost preîntîmpinaţi despre necesitatea de a intensifica controlul după 

activitatea persoanelor, care prestează servicii de transportare şi livrare a mărfurilor la locurile 

comerciale pe teritoriul pieţei, precum şi respectarea graficului de circulaţie a cărucioarelor şi 

măsurilor de asigurare a securităţii vizitatorilor la piaţă. 

 

 
 

 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 

 

 

 

 

Raportor: Şef al serviciului comerţ a DGFE 

   N.Romanenco  
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