
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi 
în redacţie nouă, aprobat prin decizia Consiliului mun.Băl iți
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 transparen a în procesul decizional” 239-XVI dinți
13.11.2008, „Privind accesul la informa ii”ți  nr. 982-XIV din 11.05.2000, „Сu privire la comerţul
interior” nr. 231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului RM „Cu privire la instituirea resursei
informa ionale în domeniul comer uluiți ți ” nr. 1236 din 19.12.2018, Legea Parlamentului cu privire
la modificarea Legii  nr.  231 cu privire  la comer ul  interior  nr.  17 din 04.03.2021, Hotărîreați
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, i luând în considera ie propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. În  Regulamentul  de  desfăşurare  a  activităţii  de  comerţ  pe  teritoriul  municipiului  Bălţi,
aprobat prin decizia Consiliului mun. Băl i nr.9/3 din 29.09.2016ți , se introduc următoarele
modificări şi completări:
1.1. în tot textul Regulamentului sintagma „Serviciul comerţ” se substituie cu  sintagma

„Direcţia comerţ” la cazul potrivit; 
1.2. p. 1.7 de completat cu termenii:

amplasament –  suprafaţă  de  teren  sau  suprafaţă  în  cadrul  unei
încăperi/construc ii/structuri, preconizată pentru desfă urarea activită ii de comer  prinți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți ți
intermediul uneia sau mai multor unită i comerciale ambulante;ți
terasă -  unitate  amenajată  pe teren în aer liber,  în  bază de pavilion,  hală  sau alte
structuri sau păr i ale acestora ori construc ii u or demontabile, fiind admisă montareați ți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
de podiumuri  u or demontabile  (în  cazul  denivelării  terenului),  dotată  cu mobilier,și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
precum mese, scaune, umbrele, copertine etc., pentru a servi consumatorii cu produse
pentru a servi consumatorii cu produse si inclusiv din unitatea de alimenta ie publicăți
căreia i se atribuie. 
În unitate  trebuie asigurate  condi ii  minime de salubritate,  precum i acces  la  WCți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
(toaletă,  closet)  pentru consumatori.  De inătorii  de terase alăturate  pot  organiza unți
spa iu comun (blocuri sanitare) destinat serviciilor de WC, la o distan ă rezonabilă deți ți
suprafa a comercială. Autorită ile publice locale vor asigura asisten ă în planificarea,ți ți ți
proiectarea, conectarea la re elele edilitare i amenajarea blocurilor sanitare en ionateți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți
sau acordarea de spa ii/terenuri pentru amplasarea toaletelor bio.ți
Se va notifica doar subtipul corespunzător caracteristicilor de la subpozi ia 59.1, 59.2ți
sau 59.3. La notificarea subtipului prevăzut la subpozi ia ți 59.3. Anexa № 5 la Legea nr.
231 din 23.09.2010 „Сu privire la comer ul interiorți ”;



terasă adiacentă - unitate adiacentă unită ii de alimenta ie publică, care urmează a fiți ți
notificată separat;
terasă de sezon (de vară) -  unitate care poate func iona în perioade determinate deți
autoritatea administra iei publice locale i poate fi de subtipul prevăzut lați și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -  subpozi iați
59.1 sau 59.2.
schemă de amplasament – act emis de către autoritatea administra iei publice locale,ți
care  prezintă  grafic  (schematic)  amplasarea  unită ii  de  comer  ambulant,  cuți ți
transpunerea fizică ulterioară pe teren, la necesitate;

1.3. în p. 3.1. lit. k) textul„Comercianţii sunt 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 propozi iați
„Comercianţii sunt obligaţi să încheie contract de transportarea deşeurilor semnat în
modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale;

1.4. în  p. 4.5. textul „Până la punerea în func iune a resursei informa ionale, instituită şiți ți
administrată de Guvern, comercian ii  sunt obliga i să anexeze la notificarea privindți ți
ini ierea  activită ii  de  comer  copiile  următoarelor  documente”  se  substituie  cuți ți ți
propozi iați  „Notificarea privind iniţierea, modificarea, sistarea sau încetarea activităţii
de comerţ  poate  fi  depusă    de către  comerciant    la autoritatea administra iei  publiceți  
locale     personal  sau  on-line  prin  intermediul  resursei  informa ionale  în  domeniulți  
comer ului,  la  depunerea  notificării  se  anexează  originalele/  copiile  următoarelorți
documente’’; 

1.5. p. 4.7 a se expune în redacţie nouă: „În momentul recepţionării a notificării autoritatea
administraţiei publice locale (colaboratorul Direc iei comer ) este obligatți ți  ă  :
a)   să proceseze   datele din notificare în resursa informa ională în domeniul comer ului;ți ți  
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  informa ională  în  domeniulți

comer ului;ți
– numele  i  prenumele,  funcţia  şi  datele  de  contact  (telefon,e-mail)  ale  persoaneiși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -

responsabile  din  autoritatea  administraţiei  publice  locale    (colaboratorul  Direc ieiți  
comer ), ți  care a recepţionat sau refuzat recepţionarea notificării;  

– să prezinte recomandări de remediere şi înlăturarea neajunsurilor în cazul refuzului”;
1.6. p.  4.8. a  se  expune  în  redacţie  nouă:  „Înştiinţarea  de  recepţionare  sau  refuzul

recep ionării  notificării  privind ini ierea activită ii  de comerţ  se efectuează de cătreți ți ți
angajatul  Direc iei  comerți ți   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   p.4.5  ;  
c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare; 

1.7. klîn tot textul Regulamentului sintagma   „Agen ii  economiciți ” se  substituie  cu
„Comercian iți ” la cazul potrivit;

1.8. în tot textul Regulamentului sintagma „angajatul oficiului „Ghişeu unic” se substituie
cu sintagma „colaboratorul Direc iei comerți ți” în cazul potrivit;

1.9. în p. 12. de completat cu subpunctul 12.14. cu următorul conţinut:  

(1)În cazul desfă urării activită ii de comer  prin intermediul teraselor în locuri publice,și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți ți
оrganiza ie de proiectare licen iată elaborează i emite comerciantului o schemă deți ți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
amplasament  individualizată,  cu excep ia  cazurilor  în care  terasele  notificate  suntți
prevăzute de schemele de amplasament prestabilite.

(2)Amplasarea unită ii comerciale ambulante, de agrement sau a terasei se efectuează înți
modul  stabilit  în  schema  de  amplasament.  În  cazurile  prevăzute  expres  de



regulamentul  de  comer  local,  amplasarea  unită ii  comerciale  în  teritoriu  poate  fiți ți
condi ionată  de  prezen a  func ionarului  autorită ii  administra iei  publice  localeți ți ți ți ți
desemnat în acest sens, făcându-se men iunea respectivă în schema de amplasament,ți
cu indicarea datei i a orei amplasării pe teren, după caz.și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -

(3)Schema de  amplasament  individualizată  se  eliberează  în  două exemplare,  unul  –
pentru autoritatea administra iei publice locale, iar celălalt – pentru deponent, i seți și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
remite:
a) prin e-mail, în toate cazurile în care adresa de e-mail a fost inclusă în notificare;
b) în oficiul „Ghi eul unicși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ”al primăriei;

(4)Modelul schemei de amplasament Anexa nr. 21 a prezentului Regulament.
(5)Se permite desfă urarea activită ii de comerși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți ți  teraselor de sezon (de vară), începând

de la 01 mai pînă la 30 septembrie, fără a perfecta rela iile funciare.ți
1.10. 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  substituie  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  băne ti,  organizarea  şi  desfăşurareași luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
pariurilor  pentru  competiţiile/evenimentele  sportive,  organizarea  jocurilor  de  noroc
prin  intermediul  reţelelor  de  comunicaţii  electronice-  acest  sector  este  licenţiat.
Gestionarea activităţii 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”;

1.11. p. 14. de completat cu subpunctul 14.10. cu următorul conţinut: 
Se interzice desfă urarea activită ii de comer  cu monumente, sicrie, coroane, accesoriiși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți ți
funerare pe străzile i pie ele  ale mun. Bal i,și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți ți  specificate în Anexa nr. 22 a prezentului
Regulament;

1.12. De completat  Regulamentul cu anexe Nr. 21 i 22 conform anexei Nr. 1 i 2 prinși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, -
prezenta decizia.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  drept  şi  disciplină,  pentru  activităţi  economico-financiare, pentru
gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

Preşedintele şedinţei a V
extraordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi                                         Irina Serdiuc



Anexa nr. 1
la decizia consiliului municipal Băl iți

Nr. ____ din _______2021

Anexa nr. 21
 la decizia consiliului municipal Băl iți

 Nr. ____ din _______2021

APROBAT:

Primarul  municipiului  Bălţi

_______________________________

«_______»__________________20__

SHEMA-MODEL
amplasamentului terasei de vară *

Locul amplasării temporale a terasei de vară pe str. ____________________________________

cu dimensiunile ____________________________________ i suprafa a de _______________și luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ți
m.p.
asortimentul___________________________________________________________________

orarul ________________________________________________________________________

durata amplasamentului __________________________________________________________

BENEFICIAR ________________________________________________________________

Adresa juridică: ________________________________________________________________

*Terasa de vară prezintă mobilier urban, fără lucrări de construc ie.ție.

Coordonat: Arhitect ef ________________________________________________________Șef ________________________________________________________

Semnătura beneficiarului _______________________________________________________

Înregistrată în _____________________________________ cu nr. _________ din ______ 20__



Anexa nr. 2
la decizia consiliului municipal Băl iți

Nr. ____ din _______2021

Anexa nr. 22
 la decizia consiliului municipal Băl i ți

Nr. ____ din _______2021

1. pe piaţa Vasile Alecsandri;
2. str. Ştefan cel Mare;
3. str. Kiev;
4. str.Decebal;
5. str. Nicolae Iorga;
6. str. Bulgară;
7. str. Moscova;
8. str. 31 August 1989;
9. str. Calea Ie ilorși luând în considerație propunerile înaintate în timpul consultărilor publice, - ;
10. str. Iurii Gagarin;
11. str. Mihai Viteazul;
12. str. Lesecico
13. str. Alexandru cel Bun
14. str. Ivan Konev
15. str. Ivan Franko
16. str. Puşkin
17. str. Chişinău
18. str. Sf. Nicolae
19. str. Boris Glavan




































































































