
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

H O T Ă R Â R E 

cu privire la ridicarea restricţiilor instituite 

în privinţa regimului de lucru la magazinele 

alimentare de tip non-stop 

nr. 15 din 03.09.2020 

în temeiul Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10-XVI 

din 03.02.2009, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Cu privire la 

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică", dispoziţiei Primarului 

municipiului Bălţi nr. 34 din 17.02.2010 „Cu privire la aprobarea componenţei 

nominale a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică", cu 

modificările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 10 din 15.05.2020 a Comisiei naţionale 

extraordinare de sănătate publică prin care a fost declarată stare de urgenţă în 

sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 

iunie 2020, prelungită până la data de 15 septembrie 2020 prin Hotărârea nr. 27 din 

26.08.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea 

de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei cpidemiologice la nivel 

naţional; 

Având în vedere multiplele demersuri din partea agenţilor economici cu privire 

la ridicarea restricţiilor în privinţa regimului de lucru la magazinele alimentare de 

tip non-stop, instituite în calitate de măsură de prevenire şi control a infecţiei cu 

COVID-19; 

Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ridică din data de 04.09.2020 restricţiile în privinţa regimului de lucru la 

magazinele alimentare de tip non-stop din municipiul Bălţi, instituite în calitate de 

măsură de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19 prin Hotărârea nr. 13 din 

28.07.2020 a Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi. 

2. Se abrogă începând cu data de 04.09.2020 Hotărârea nr. 13 din 28.07.2020 a 

Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe 

pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Vicepreşedinte al Comisiei, 

Primar interimar al municipiului Bălţi Nicolai Grigorişin 


