
Sinteza recomandărilor, parvenite în cadrul dezbaterilor publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălți „ 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” 

Nr. 

d/o 
Autorul propunerii/ 

recomandării 
Recomandare Decizia cu privire la 

aprobare sau de respingere a 

recomandărilor 

Argumentări în cazul 

refuzului 

1.  Renato Usatîi, primarul 

mun. Băți 

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 adiacent  la 

teritoriul alimentației publice, fără a perfecta relațiile funciare 

 

Se acceptă  

2.  

 

Natalia Romanenco 

Șeful  Direcției Comerț  

 

A propus «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, de  
completat cu subpunctul 14.10. cu următorul conţinut:: 

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. Kiev; 

4. str.Decebal; 

5. str. Nicolae Iorga; 

6. str. Bulgară; 

7. str. Moscova; 

8. str. 31 August 1989; 

9. str. Calea Ieșilor; 

10. str. Iurii Gagarin; 

11. str. Mihai Viteazul; 

12. str. Lesecico 

Se acceptă  



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 

 
3.  Ivan Macovschi 

Şeful Direcţiei Arhitectură 

şi Urbanism  

 

A propus următoarele recomandări cu privire la proiectul 

depus: 

- afișarea corectă a denumirii străzilor în conformitate cu 

Nomenclatorul străzilor aprobat prin decizia Consiliului 

municipalității Bălți nr. 1/23 din 26.02.2015. 

Se acceptă  

4.  Veaceslav Zincovschi 

Şeful Direcţiei gospodăriei 

comunale 

 

A propus la punctul 1.9 din proiectul de decizie, la 

subpunctul 14.10 din regulament, cuvintele „străzi centrale” 

ar trebui înlocuite cu cuvintele „străzile principale”, adică 

străzile, care fac legătura între cartiere și obiecte 

semnificative din punct de vedere social ale orașului, oferă 

acces la autostrăzile externe și care reprezintă principalul flux 

de transport public. Lista principalelor străzi din mun. Bălți a 

fost aprobat prin hotărârea Consiliului mun. Bălți nr. 5/60 din 

31.07.2014 

 

Se acceptă  

Afirmații mai detaliate pot fi găsite în procesul-verbal al dezbaterilor publice 

 

Recomandări acceptate 4 

Recomandări neacceptate 4 

Total recomandări 4 

 


