
PROCES - VERBAL Nr. 5 
al şedinţei Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi 

din 26.05.2020 municipiul Bălţi 

Total membri 23, din ei prezenţi 18, absenţi 5. 
Preşedinte al şedinţei Renato Usatîi 
Secretar al şedinţei Oleg Leahu 

ORDINEA DE ZI: 

1. Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la instituirea regimului de 
carantină la întreprinderea cu Capital Străin „MAXMANSERV" S.R.L.". 

2. Examinarea proiectului de hotărâre „Cu privire la relaxarea unor măsuri de 
control şi combatere a infecţiei cu COVID-19". 

S-A EXAMINAT: 

1. Cu referire la prima întrebare dl Renato Usatîi (raportor) a dat citire scrisorii 
Centrului de Sănătate Publică Bălţi nr. 03-746 din 26.05.2020, adresată Comisiei, 
prin care se propune sistarea activităţii întreprinderii cu Capital Străin 
„MAXMANSERV" S.R.L. pe perioada de 14 zile în legătură cu apariţia unui focar 
de infecţie cu COVID-19 la întreprinderea vizată (se are în vedere întreprindrea 
situată pe adresa: bd. Eminescu, 12, mun. Bălţi). în legătură cu aceasta a propus 
spre examinare şi aprobare proiectul de hotărâre prin care să fie instituit regimul de 
carantina la întreprinderea menţionată cu impunerea unui set de măsuri 
antiepidemice care urmează a fi îndeplinite de administraţia/angajaţii întreprinderii, 
personalul medical şi organele de poliţie. 

Dl Veaceslav Chişlari a propus: modificarea punctului 2.1 din proiectul de 
hotărâre în aşa mod ca în autoizolare la domiciliu să fie plasate doar persoanele 
contacte; includerea unui punct suplimentar 2.4 cu următorul cuprins: „2.4. 
Raporturile de muncă dintre angajaţii întreprinderii cu Capital Străin 
„MAXMANSERV" S.R.L. neincluşi în lista contacţilor şi angajator, pe perioada 
sistării activităţii întreprinderii, vor fi stabilite conform clauzelor contractelor 
individuale de muncă şi prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.". 

2. Cu referire la a doua întrebare dl Renato Usatîi (raportor) a comunicat 
Comisiei despre existenţa unui număr mare de adresări din partea agenţilor 
economici care administrează magazine alimentare de tip non-stop prin care se 
solicită ridicarea restricţiilor impuse regimului de activitate al acestei categorii de 
unităţi comerciale. Totodată, a menţionat că administraţiile acestor agenţi 
economici şi-au luat angajamentul să excludă din vânzare orice fel de băuturi 
alcoolice, inclusiv şi aşa-zisele băuturi alcoolice slabe, pe timp de noapte (după ora 
22-00). în legătură cu aceasta raportorul a propus spre examinare şi aprobare 



proiectul de hotărâre prin care să fie ridicate, începând cu data de 27.05.2020 ora 
00-00, restricţiile în privinţa regimului de activitate al magazinelor alimentare de 
tip non-stop din municipiul Bălţi, stabilite anterior prin Hotărârea Comisiei 
municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi nr. 1 din 16.05.2020. 

S-A DECIS: 

1. Se aprobă proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de dl Veaceslav 
Chişlari (hotărârea nr. 5 din 26.05.2020 „Cu privire la instituirea regimului de 
carantină la întreprinderea cu Capital Străin „MAXMANSERV" S.R.L."). 
Hotărârea dată se referă la întreprinderea situată pe adresa: bd. Eminescu, 12, mun. 
Bălţi. 

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

2. Se aprobă proiectul de hotărâre în varianta iniţială (hotărârea nr. 6 din 
26.05.2020 „Cu privire la relaxarea unor măsuri de control şi combatere a infecţiei 
cu COVID-19"). 

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

Preşedinte al şedinţei Renato Usatîi 

Secretar al şedinţei / ^ L ^ - r z ? Oleg Leahu 


