
  Republica Moldova                       Республика Молдова   

   CONSILIUL                     СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI                МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2019 

 

 

 

Proiect 

 

Cu pivire la organizarea târgului de Anul Nou 

şi locurilor de distracţie şi agrement pe piaţa  

Vasile Alecsandri, str.Independenţei şi  

str.Feodor Dostoievski 

 

În conformitate cu art.14 alin.(2), lit.v) din Legea RM privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, Legea RM cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, 

luînd în consideraţie cererile ÎM “Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” nr.03-18/9060        

26.11.2019, ÎM “Aprovizionare” nr. 03-14/9239 din 28.11.2019, ÎM “Asociaţia Pieţilor 

mun.Bălţi” nr.03-14/9249 din 28.11.2019.   

 

Consiliul municipal Bălti DECIDE: 

 

1. Se anunţă organizarea târgului de Anul Nou şi locurilor de distracţie şi agrement pe piaţa 

Vasile Alecsandri, str.Independenţei şi str.Feodor Dostoievski pe perioada începând cu 

15.12.2019 până la  01.03.2020. 

2. Se permite ÎM “Asociaţia Pieţilor mun.Bălţi” organizarea amplasării căsuţelor pe lotul de 

teren, conform anexei nr. 1, pe perioada începând cu 15.12.2019 până la 15.01.2020. 

3. Se permite ÎM “Aprovizionare” organizarea instalării a două corturi de aprovizionare cu 

hrană caldă pentru populaţia socialment vulnerabilă din mun.Bălţi prin finanţarea de către 

Fundaţia “Renato Usatîi”, cât şi de către agenţii economici şi persoanele fizice doritoare de 

a participa, pe lotul de teren, conform anexei nr. 2, pe perioada începând cu 02.01.2020 

până la 07.01.2020. 

4. Se permite ÎM “Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” organizarea instalării 

complexului de atracţiune “Luna Parc”, pe lotul de teren, conform anexelor nr. 3, nr. 5 pe 

perioada începând cu 11.12.2019 până la  15.02.2020 şi a patinuarului de gheaţă, conform 

anexei nr.4, pe perioada începând cu 11.12.2019 până la  01.03.2020. 

5. ÎM ”Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” să monteze viceurile bio pe  piaţa 

Vasile Alecsandri, str.Independenţei, str. Feodor Dostoevski pe perioada desfăşurării 

târgului de Anul Nou. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru educație, protecție socială și sănătate publică. 

 

 

Preşedintele şedinţei a VIII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi            Irina Serdiuc 

 

 



 

Anexa nr. 1 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din __________ 2019 

 

 

 
 



Anexa nr. 2 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din __________ 2019 

 

 

 
 



Anexa nr. 3 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din __________ 2019 

 

 

 
 



Anexa nr. 4 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din __________ 2019 

 

 

 
 



Anexa nr. 5 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

nr. _____ din __________ 2019 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 


