
Informația Direcției de comerț din cadrul DGFE privind eliberarea 

notificărilor în semestrul I al anului 2022 

 

Primăria mun. Bălţi îşi exercită atribuţiile în domeniul comerţului în conformitate cu art.6 al Legii nr. 

231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior şi pct.2 din Regulamentul de comerţ local, aprobat 

prin decizia Consiliului municipal Bălți nr.17/3 din 10.12.2021.  

Reieşind din prevederile  art.14, art.15 şi 173  din Legea nr. 231 din 23.09.2010  „Cu privire la comerţul 

interior” şi a Regulamentului, aprobat CMB nr. 17/3 din 10.12.2021 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului de comerţ local”, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ 

concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ.  

 

Direcția Comerț din cadrul Direcției Generale Financiar-Economice a examinat și emis în perioada 

01.01.2022 -30.06.2022 - 892 de decizii privind Notificarea de inițiere și anulare activității de 

comerț, din ele: 

- 409 notificări privind inițierea activității de comerț; 

- 411 notificări privind încetarea activităţii de comerţ; 

- 72 notificări privind refuz. 

 

În baza deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 9/18 din 28.06.2022 „Cu privire la modificarea 

Regulamentului privind constatarea contravenţiilor administrative de către agenţii constatatori ai 

administraţiei publice locale şi ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului 

Bălţi” şi aprobarea formei  procesului-verbal cu privire la contravenţie, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Bălți nr. 1/20 din 23.02.2021, Direcția Comerț din cadrul DGFE a efectuat, în perioada 

01.01.2022-30.06.2022, supravegheri asupra respectării prevederilor actelor normative în domeniul 

comerțului și prestărilor serviciilor pe teritoriul municipiului Bălți la 470 de comercianți, dintre care 9 

ieșiri au fost efectuate în comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliție Bălți.    

În rezultatul supravegherilor, s-au depistat și constatat 26 unități comerciale cu nerespectarea 

prevederilor actelor normative în domeniul comerțului, în adresa celor 26 de comercianți au fost 

perfectate contravenții administrative conform pct. 9), (91), 11),15) și 16) art. 273 din Codul 

Contravențional al RM.  

Au fost adoptate 19 hotărâri de aplicare a sancțiunilor contravențiilor în domeniul comerțului și a 

prestărilor serviciilor. 
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