
PROCES-VERBAL nr. 1

al sedintei extrao rdinarc a Comisici pentru Situatii Exccptionale

din " 02" aprilie 2021

mun. Balli

Cornponenta Comisici pentru SE - 31 membri.

Au absentat 5

Motivat 5 membri CSE

Nemotivat mernbri CSE.

Sedinta a fost perrecuta la distanta (prin Viber sms), in eonformitate eu

prevederilc si cerintele Comisiei pentru Situarii Exeptionale a Republieii

Moldova.

Ordinea de zi:

1. Cu prtvire la examinarea si aprobarea Deciziei nr. 1 din 02.04.2021 a
Comisici pentru Situatii l.xceptionale mun Balt: .

Sedinta Comisiei a fost condusa de cafre Vicepresedintele CSE, primar

interimar al mun. Balt] dl N. Crrgorisin, care a propus examinarea proiectului

~i aprobarea Deciziei nr. I din 02.04.2021 a Cornisiei pentru Situatii Exceptionale

mun. Balti:

Proiect

Comisia pentru Situatii Exceptionale a municipiului Balti

DISPOZITIA nr. 1 din 02.04.2021

In conformitate eu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starti de
urgenta, de asediu ?i de razboi, art. 2 din Hotararea Parlamentului nr. 49/2021
privind declararea starii de urgenta, punctelor 6, 7, 8 ?i 9 din Regulamentul
Comisiei pentru Situatii Exceptiona!e a Republicii Moldova, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 1340/2001, dispozitiile Comisiei pentru Situatii



Exceptionale a Hepublicii Moldova, Comisia pentru Situatii l.xceptionale a
municipiului Balti,

DISPUNE:

1. Se ia act de prevederile Dispozitiei nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova.

2. Autoritatile publice centrale, autoritatile publice locale, toate persoanele
juridice de drept public si de drept privat inregistrate in Republica Moldova ?i care
I?i desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Balt]. indiferent de tipul de
proprietate ?i forma juridica de organizare, precum si toti cetatenii Republicii
Moldova ?i alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul
municipiului Balti, vor asigura executa rea prevederilor Hotararii nr. 23 din
22.03.2021 a Comisiei municipale extraordinare de sanatate publica Balti, cu
modificarile ulterioare, In rnasura In care nu contravin prevederilor prezentei
Oispozitii.

3. lnstructiunile, masurile. recomandari!e. ghidurile specifice de desfasurare a
activitatii in contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotararea nr. 23 din
22.03.2021 a Comisiei municipale extraordinare de sanatate publica Balti, cu
mcdificarile ulterioare, se aplica In continuare, in masura In care nu contravin
prevederilor prezentei Dispozitii.

4. Se stabileste nurnarul maximal de vizitatori/cumparatori care pot sa se afle
simultan la unitatile comerciale cu amanuntul in functie de supraf ata acestora
dupa cum urrneaza: 2 pana la 25 m2, 4 de la 25 m2 pana la 50 m2, 8 de la 50 m2

pana la 100 m'. 20 de la 100 m2 pana la 300 m2, 35 de la 300 m2 pana la 600 m2,

50 de la 600 m2 pana la 1000 m. 75 de la 1000 m2 pana la 2000 m2, 100 de la
2000 m2 pana la 3000 m2, 200 de la 3000 m2 pana la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.

5. Unitaiilc comcrcia!c cu amanuntul ell suprafata de peste 200 m2 vor asigura

functiomarca tuturor caselor.



6. Se obliga administratorii fondului de lccuinte: Intreprinderea Municipala
"Gospodaria l.ocativ-Comunala Balti", asociatiile de proprietari ai locuintelor
privatizate, asociatiile de coproprietari in condominiu etc. sa asigure dezinfectia ?i
igienizarea primelor etage si ascensoarelor din blocurile de locuit.

7. Primarul municipiului Balti, prin intermediul intreprindrilor municipale din
subordine, va asigura continuarea dezinfectiei ?i igienizarii locurilor de uz comun:
strazilor, trotuarelor, statiilor de transport public, terenurilor de joaca, terenurilor
sportive, zone lor de agrement etc.

8. Se pr elungeste activitatea zilnica a grupurilor mobile din angajati ai
Inspectoratului de Politic Balti, Centrului de Sanatate Publica Balti, Directiei
Teritoriale ANSA din municipiul Balti ?i Prirnariei municipiului Balti pentru
efectuarea controlului executarii dispozitiilor Comisiei pentru Situatii Exceptionale
a Republicii Moldova ?i Comisiei pentru Situatii Exceptionale a municipiului Balti

9. Se imputerniceste Pre?edintele Comisiei pentru Situatii Exceptionale a
municipiului Balti sa nurneasca persoana responsabila de organizarea ?i
monitorizarea activitatii grupurilor mobile ?i sa stablleasca zilnic components
grupurilor mobile.

10. Inspectoratul de Politie Balti, Centrul de Sanatate Publica Balti, Directia
Teritoriala ANSA din municipiul Ba1ti ?i Prirnar ia municipiului Balti vor delega zilnic
repr ezentanti In grupurile mobile in functie de nurnarul ?i components acestora ?i
vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto.

11. lnstitutiile. organizatiile ?i agentii economici, care I?i destasoara activitatea
pe teritoriul municipiului Balti, pe perioada instituirii starii de urgenta, sunt
obligati sa asigure accesul grupurilor mobile pentru exercitarea atributiilor sale.

12. In cazurile de violenta in familie ?i fata de femei, in perioada starii de
urgenta, interesul superior al victimei, pr evazut In actele internationale ?i
nationale fundamentale In domeniul drepturilor omului, va constitui principiul de
baza in asigurarea interventiei organelor competente.



13. In contextul cresteril factorilor care supun femeile ?i copiii lor unui rise mai
mare de violenta din partea partenerilor violent] si posibilitatilor reduse a
victimelor de a raporta eazurile de violenta/a sesiza politia/a se adresa servieiilor
de suport cand agresorii familiali se aml in regim de autoizolare obligator, cu
exceptie de la prevederile Ordinului nr. 360 din 08.08.2018 eu privire la
aprobarea Instructiunii metodice privind interventia Politiei in prevenirea )i
combaterea cazurilor de violenta in familie ?i rnasurile instituite in contextul starii
de urgenta, angajatii Politiei vor asigura masuri alternative de izolare a
agresorului de victima, fara a fi expusa riscului de infeetare populatia din imediata
apropiere a agresorului.

14. Intru realizarea prevederilor punctului 13 adrninistratia publica locala a

municipiului Balti va asigura pe perioada starii de urgenta (01.04.-31.05.2021)

spatiu temporar pentru izolarea agresorilor familiali aflati in car antina in una din

locuinte!e din cadrul serviciului social .Locuinta protejata", amplasat pe strada

Stefan cel Mare, 6/2 ap. 72 municipiul Balti, In baza contractului incheiat cu

beneficia ru I.

15. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr.
154/2003, pe perioada de actiune a stari: de urgenta nu se lirniteaza munca
suplirnentar a prestata in afara duratei norma Ie a timpului de rnunca pentru
personalul autoritatilor publiee locale ale municipiului Balti ,?iDirectiei Teritoriale
ANSA din municipiul Balti.

16. Autoritatile publice locale ale municipiului Balti vor identifiea surse
financiare din fondul de rezerva al Primariei municipiului Balti pentru acoperirea
cheltuielilor suportate de intreprinderile munieipale din subordine in legatura cu
activitatile de eombatere a infectiei cu COVID-19.. .

17. Din data de 03.04.2021:

17.1 "Cet-Nord" S.A. ?i T.M. .Tortnogaz-Balt!" vor ineeta livrarea energiei
term ice in institutiile de invatarnant scolar, extrascolar, profesional ?i superior,
institutiile culturii si scolile sportive din municipiul Balti;



17.2. Primarul municipiului Ba1ti va asigura deconectarea institutiilor de
invatamant scolar ?i extrascolar, institutiilor culturii ?i scolilor sportive din
municipiul Balti de la sistemele de incalzire autonorna.

17.3. Administratiile institutiilor de lnvatamant profesional ?i superior din
municipiul Balti vor asigura deconectarea acestor institutii de la sistemele de
incalzire autonorna.

18. Conducatorii institutiilor de invatarnant scolar. extr ascolar, profesional ?i
superior, institutiilor culturii ?i scolilor sportive din municipiul Balti, In comun cu
furnizorii de energie terrnica, vor asigura executa rea punctului 17 din prezenta
Oispozitie.

19. Prezenta Dispozitie intra In vigoare din momentul emiterii ?i se publica pe
pagina oficiala a Prirnariei municipiului Balti.

Primar interimar al municipiului Balti,

Vicepresedinte al Comisiei Nicolai Grigor isin

Voturile parvenite:

Pro 24 voturi:
Contra O',
Abtinut 2.
Decizia a fost aprobata.

S-A HOTARiT:

1. De a aproba Decizia nr.
Fxccprionalc mun. Balli.

din 02.04.2021 a Cornisiei pentru Situatii

Primal' inrc rima r al . Grigori~in

P. Latco


