
   Republica Moldova                                                         Республика Молдова   

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI                         СОВЕТ МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

          str. Independeței, 1                                                                        ул. Индепенденцей, 1 

          MD-3100, m. Bălți,                                                                       MD-3100, м. Бэлць, 

          Republica Moldova                                                                       Республика Молдова 

                       

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. ____ 

din_________2021 
Proiect 

 
 Cu privire la la modificarea şi completarea Regulamentului 

 de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi  

 în redacţie nouă, aprobat prin decizia Consiliului mun.Bălți 

 nr.9/3 din 29.09.2016  

 

 

     În conformitate cu art. 14 alin.(2) al Legii RM privind administraţia publică locală 

nr.436-XVI din 28.12.2006, cu prevederile Legilor RM pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative nr. 153 din 01.07.2016, „Privind transparența în procesul decizional” 239-XVI 

din 13.11.2008, „Privind accesul la informații” nr. 982-XIV din 11.05.2000, „Сu privire la 

comerţul interior” nr. 231 din 23.09.2010, Hotărîre Guvernului RM „Cu privire la mecanismul 

de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” nr. 967 din 09/08/2016  şi în 

scopul desfăşurării activităţii de comerţ pe teritoriul municipiului Bălţi, - 

 

 

 

CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI DECIDE: 

 

 

1. Se modifică şi completează în Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe 

teritoriul municipiului Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr.9/3 din 

29.09.2016, după cum urmează: 

1.1.   în tot textul Regulamentului sintagma „Serviciul comerţ” se substituie cu sintagma 

„Direcţia comerţ”;  

1.2.   în p. 3.1. lit. k) textul„Comercianţii sînt obligaţi să asigure colectarea, depozitarea şi 

transportarea deşeurilor rezultate din activitatea de comerţ în conformitate cu legislaţia 

privind gestionarea deşeurilor. Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează: de către 

comerciant în cazul în care acesta deţine autorizaţie privind gestionarea deşeurilor; şi/sau 

de către persoane juridice care deţin autorizaţie privind gestionarea deşeurilor şi care au 

încheiat contract cu comerciantul” se substituie cu propoziția „Comercianţii sînt obligaţi să 

încheie contract de transportarea deşeurilor semnat în modul stabilit de autoritatea 

administraţiei publice locale; 

1.3.   în p. 4.5. textul „Până la punerea în funcțiune a resursei informaționale, instituită şi      

administrată  de Guvern, comercianții sînt obligați să anexeze la notificarea privind 

inițierea activității de comerț copiile următoarelor documente” se substituie cu propoziția 

„Notificarea privind iniţierea, modificarea, sistarea sau încetarea activităţii de comerţ poate 

fi depusă de către comerciant la autoritatea administrației publice locale personal sau on-

line prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului, la depunerea 

notificării se anexează originalele/ copiile următoarelor documente’’;  



1.4.   p. 4.7 a se expune în redacţie nouă: „În momentul recepţionării a notificării autoritatea 

administraţiei publice locale (colaboratorul Direcției comerț) este obligată: 

  a) să proceseze datele din notificare în resursa informațională în domeniul comerțului; 

b) să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare sau refuz după forma depunerii 

fizic sau on-line, cu indicarea următoarelor date: 

 – data şi ora de recepţionare a notificării; 

 – numărul de ordine al notificării, atribuit de resursa informațională în domeniul  

comerțului; 

 – numele și prenumele, funcţia şi datele de contact (telefon,e-mail) ale persoanei 

responsabile din autoritatea administraţiei publice locale (colaboratorul Direcției comerț), 

care a recepţionat sau refuzat recepţionarea notificării; 

      – să prezinte recomandări de remediere şi înlăturarea neajunsurilor în cazul refuzului”;   

1.5.     p. 4.8. a se expune în redacţie nouă: „Înştiinţarea de recepţionare sau refuzul 

recepționării notificării privind inițierea activității de comerţ se efectuează de către 

angajatul Direcției comerț în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii instantaneu a 

notificării), sau în termen de până la 3 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării (în 

cazul depunerii on-line) în mod automat la adresa electronică a deponentului,  în 

următoarele cazuri: 

a) notificarea nu conţine datele stabilite la p.4.2; 

b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, după caz, la la p.4.5; 

c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare;        

1.6. în tot textul Regulamentului sintagma  „Agenții economici” se substituie cu „Comercianți”; 

  1.7.  în tot textul Regulamentului sintagma „angajatul oficiului „Ghişeu unic” se substituie cu 

sintagma „colaboratorul Direcției comerț”; 

  1.8.   în p. 14.6.  textul  „Activităţile de jocuri de noroc pot fi desfăşurate doar după obţinerea 

licenţei emise de Camera de Licenţiere şi autorizaţii emise de autoritatea administraţiei 

publice locale în condiţiile Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile 

de noroc” se substitue cu textul „Organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul 

jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia întreţinerii cazinourilor, 

organizarea şi desfăşurarea loteriilor, organizarea funcţionării sălilor de joc cu automate de 

joc cu câştiguri bănesti, organizarea şi desfăşurarea pariurilor pentru 

competiţiile/evenimentele sportive, organizarea jocurilor de noroc prin intermediul 

reţelelor de comunicaţii electronice- acest sector este licenţiat. Gestionarea activitaţii în 

domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat, ce este realizată de către stat 

prin intermediul Loteriei Naţionale a Moldovei- nu este supusă licenţierii”;   

 1.9.  în p. 14. Restricții privind funcționarea unităților comerciale și/sau de prestări servicii, de  

completat cu subpunctul 14.10. cu următorul conţinut:  

14.10. Se interzice plasarea și vânzarea mărfurilor în afara suprafeţei comerciale pe străzile 

centrale ale mun. Balti: 

a) pe piaţa Vasile Alecsandri; 

b) str. Ştefan cel Mare; 

c) str. Kiev; 

d) str. Decebal; 

e) str. Nicolae Iorga; 

f) str. Bulgară; 

g) str. Moscovei; 

h) str. 31 August 1989; 

i) str. Calea Ieșilor; 

j) str. Gagarin; 

k) str. Mihai Viteazul; 

 

 

 



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

specialitate pentru drept şi disciplină, pentru activităţi economico-financiare. 

 

 

 

 

Președintele ședinței  

extraordinare a Consiliului mun. Bălți                                                                     _____________ 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălți                                                                             Irina SERDIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


