
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din ____________ 2020 

Proiect 

 

Cu privire la examiarea cererii 

SRL „BINNA”  nr. 3 din 18.11.2020 

 
 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. m) al Legii RM nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, art. 12 alin (3) din Legea RM nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la 

comerţul interior; Hotărîrea Guvernului RM nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea 

Regulamentului – tip de funcţionare a pieţelor, decizia Primăriei mun. Bălţi nr. 4/11 din 

29.04.1998 „Cu privire la alocarea terenului în arendă” şi luând în consideraţie cererea nr. 3 

din 18.11.2020 a adminstraţiei SRL „BINNA” privind întroducerea modificărilor în 

Regulamentul privind funcţionarea pieţei comerciale „BINNA” SRL “BINNA”, -   

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se satisfice cererea SRL „BINNA” nr. 3 din 18.11.2020. 

2. Se modifică Regulamentul privind funcţionarea pieţei comerciale “BINNA” SRL 

“BINNA”, coordonat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 15/9 din 29.12.2016 „Cu 

privire la examinarea cererii SRL „Binna” nr. 1 din 24.11.2016”, după cum urmează: 

 Capitolul I pct. 5 al Regulamentului va avea următorul cuprins:  

„Suprafaţa pieţei (sezonier variabil): 

1 perioadă (iarna): din 01noiembrie până 14 aprilie - 300 m.p. (în clădirea instituţiei); 

2 perioadă (vara): din 15 aprilie până 31 octombrie - 700 m.p. (afară)”. 

3. Se împuterniceşte primarul mun. Bălţi, dl Renato Usatîi,  să coordoneze modificarea în 

Regulament privind  funcţionarea pieţei comerciale  “BINNA” SRL BINNA”. 

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, nr. 43) 

în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

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

specialitate gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, pentru 

drept şi disciplină, pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XV 

extraordinare a Consiliului mun. Bălţi          

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi          Irina Serdiuc 

  



 

 



 

 



 

 





 


