
Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi 

HOTĂRÂRE 

cu privire la Măsurile de prevenire şi control 
a infecţiei COVID-19, 

aplicabile pe teritoriul municipiului Bălţi 

nr. 20 din 23.12.2020 

/V 

In temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a 
sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările 
ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia 
extraordinară de sănătate publică", Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare de 
Sănătate Publică nr. 35 din 27.11.2020 şi a prevederilor 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, urmare a adresărilor agenţilor economici cu solicitarea de 
revizuire a unor măsuri de control şi prevenire a infecţiei COVID-19, Comisia 
municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Punctul 5.10 din anexa la hotărârea Comisiei municipale extraordinare de 
sănătate publică Bălţi nr. 19 din 27.11.2020 va avea următorul cuprins: „5.10. se 
stabileşte numărul maximal de cumpărători care pot să se afle simultan la obiectele 
comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum urmează: 2 până la 25 m2, 4 
de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 de la 100 m2 până la 
300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 1000 m2, 75 de la 
1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2, 200 de la 3000 m2 

până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.". 

2. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt 
executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice 
şi juridice din municipiul Bălţi, indiferent de domeniul de activitate şi forma 
juridică de organizare. 

3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea 
publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau 
penală a persoanelor vinovate. 



4. Direcţia de management şi relaţii cu publicul a Primăriei municipiului Bălţi va 
asigura informarea populaţiei din municipiul Bălţi asupra prevederilor prezentei 
hotărâri, precum şi necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi 
control a infecţiei COVID-19. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina 
web oficială a Primăriei municipiului Bălţi. 

Preşedinte al Comisiei, 
Primar al municipiului Bălţi 


