
Proces - verbal al consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 1/8 

din 23.02.2021 „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.Bălți nr.9/3 din 29.09.2016 20.04.2021, 12.00, mun. Bălţi, Palatul 

municipal de cultură 

 

Prezenți la audieri publice 15 persoane (lista se anexează) din care: 

— primarul municipiului Bălţi; 

— viceprimarii municipiului Bălți; 

— secretarul Consiliului mun. Bălți; 

— şef Direcţia juridică; 

— șef Direcţia comerţ primăriei mun. Bălți; 

— consilierii Consiliului mun.Bălți; 

— specialişti principali DC; 

— reprezentanți ai mass-media 

locală. 

Ordinea de zi 

„Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe 

teritoriul municipiului Bălți în redacţie nouă”, aprobat prin decizia Consiliului mun.Bălți nr.9/3 

din 29.09.2016 

Raportor — Natalia Romanenco, șef Direcția comerţ. 

Natalia Romanenco, șef Direcția comerţ 

  A menționat că se supune audierii publice proiectul de decizie: „Cu privire la 

modificarea şi completarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul 

municipiului Bălți în redacţie nouă”. În sală sunt prezenți: primarul municipiului Bălţi, viceprimarii 

municipiului Bălți, secretarul Consiliului mun. Bălți, şef Direcţia juridică, consilierii Consiliului 

mun.Bălți, specialiştii principali Direcţiei comerţ, mass-media. 

S-A EXAMINAT: „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de desfășurare a 

activității de comerț pe teritoriul municipiului Bălți în redacţie nouă”, aprobat 

prin decizia Consiliului mun.Bălți nr.9/3 din 29.09.2016. 

AU LUAT CUVÂNTUL: 

1. Natalia ROMANENCO - şeful  Direcţiei comerţ, a prezentat proiectul „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.Bălți nr.9/3 din 29.09.2016  
A relatat că, proiectul a fost elaborat în conformitate 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, Hotărîrea Guvernului RM „Cu 

privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului” nr. 1236 din 19.12.2018, Legea 

Parlamentului cu privire la modificarea Legii nr. 231 cu privire la comerțul interior nr. 17 din 

04.03.2021, Hotărîrea 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. 



A propus ca Regulamentul „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.Bălți nr.9/3 din 29.09.2016, să fie completat cu subpunctul 14.10., care conţine: 

 se interzice desfășurarea activității de comerț cu monumente, sicrie, coroane, accesorii 

funerare pe următoarele străzi ale mun. Balti: 

1. pe piaţa Vasile Alecsandri; 

2. str. Ştefan cel Mare; 

3. str. Kievului; 

4. str.Decebal; 

5. str. Nicolae Iorga; 

6. str. Bulgară; 

7. str. Moscovei; 

8. str. 31 August 1989; 

9. str. Calea Ieșilor; 

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. Chişinăului 

18. str. Sf. Nicolae 

19. str. Boris Glavan 

 

2. Nicolai GRIGORIŞIN - viceprimarul municipiului Bălți, a confirmat cele spuse de Natalia 

Romanenco şi a menţionat că pe străzile centrale: str. Ştefan cel Mare, str. Kiev, str. Mihai 

Viteazul comercianţii au început să expună monumente, sicrie, coroane, accesorii funerare pe 

trotuarele publice. De asemenea, pe strada Mihai Viteazul este amplasată o unitate comercială cu 

articole funerare, aflate după vitrine de sticlă, situate în afara zonei premise. Acest lucru crează 

un impact psihologic negativ asupra trecătorilor. S-a discutat această problema cu comercianţii, 

ca ei să nu-şi expună articolele în afara magazinelor, pe trotuarele publice. După această discuţie, 

aceştia au continuat să-şi expună  articolele funerare în zonele inadmisibile. 

3. Irina SERDIUC - secretarul Consiliului mun. Bălți, a menţionat că în regiunea staţiilor pe strada 

Kiev sunt un şir de întreprinderi, care se ocupă cu fabricarea şi comercializarea monumentelor. 

Acestea sunt amplasate în locuri vizibile şi deteriorează aspectul străzilor orășeneşti;   

4. Renato USATÎI - primarul mun. Bălţi, a propus să se introducă în Regulamentul „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.Bălți nr. 9/3 din 29.09.2016, 

instalarea teraselor adiacente la teritoriul alimentațiilor publice, fără a perfecta relațiile funciare. 

5. Vitalie BALAN - şeful Direcţiei juridice, a spus că comerțul trebuie efectuat într-un loc autorizat 

de către administrația publică locală. Acum, în acest moment, s-au făcut modificări în legislația 

în vigoare în domeniul comerțului: Legea RM „Сu privire la comerţul interior” nr. 231 din 

23.09.2010, Legea RM nr. 17 din 04.03.2021privind modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la 

comerțul interior. Modificările vor intra în vigoare la 1 octombrie 2021.   În conformitate cu  p. 

6, art. 21
3  

Legii nr. 231 din 23.09.2010, în cazul desfășurării activității de comerț prin 

intermediul teraselor în locuri publice, autoritatea administrației publice locale elaborează și 

emite comerciantului o schemă de amplasament individualizată, cu excepția cazurilor în care 

terasele notificate sunt prevăzute de schemele de amplasament prestabilite.  O schimbare poate 



fi, de asemenea, făcută la Regulamentul de desfăşurare a activității de comerţ pe teritoriul 

municipiului Bălți.  Ca parte a acestui lucru, putem începe procedura cu privire la modificarea în 

regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul mun Bălţi, un astfel de punct , să 

intre în vigoare la 1 octombrie 2021. 

6.  Renato USATÎI - primarul mun. Bălţi, a menţionat, că  de la 1 mai până la 10 octombrie este 

posibil ca comercianţii să activeze  fără perfectrea relațiilor funciare. Întrebarea: - cum vor plăti 

pentru asta? Dar au același impozit local. Vom face unele modificări fiscale locale. 

7. Vitalie BALAN - şeful Direcţiei juridice, a răspuns că aici trebuie să ne gândim cum să descriem 

acest punct de procedură. Nu vor putea pleca acolo unde vreau să stau acolo, s-ar putea să credeți că 

mecanismul schemei de plasare ar trebui să plătească pentru plasarea obiectului comercial. Trebuie să 

ne gîndim la elaborarea shemei de amplasament şi mecanismul de funcţionare a acesteia. 

Pe lîngă Legea nr. 231 din 23.09.2010, există și alte acte legislative care, de fapt, ne interzic să 

transferăm utilizarea oricărei proprietăţi municipale de stat, fără plată, de către persoane fizice 

sau juridice. 

8. Renato USATÎI - primarul mun. Bălţi, a menţionat, că va fi plătit. 

9. Vitalie BALAN - şeful Direcţiei juridice, a specificat, că plata va fi, pentru taxele locale. 

10.  Ghenadie ŞMULSCHII - viceprimarul mun. Bălţi, a spus că va fi plătită pentru amplasarea 

terasei se va face separat de unitatea comercială. 

11.  Vitalie BALAN - şeful Direcţiei juridice, a precizat, că aceasta va fi platită ca taxa locală separată şi 

nu ca amplasarea unităţii comerciale staționare. 

12. Irina SERDIUC - secretarul Consiliului mun. Bălți, a menţionat, că trebuie să elaborăm un alt 

regulament în conformitate cu Legea RM nr. 17 din 04.03.2021 privind modificarea Legii nr. 

231/2010 cu privire la comerțul interior.  

 

 

Secretar Direcția comerț                                                        Victoria Postolachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


