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Proiect

Dnei Cristina USOVA,
str. Ştefan cel Mare, 3A, ap. 8,

mun. Bălți, MD-3100
Republica Moldova

Dnei Natalia CHIRTOACĂ,
Șef al Direcţiei petiţii şi audienţe

Aparatul Președintelui Republicii Moldova
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 154,

mun. Chişinău, MD-2073
Republica Moldova

Consiliul  municipal  Bălți  Vă informează,  că în cadrul  ședinței  a XIII  extraordinare a
Consiliul municipal Bălți din 26.08.2022 a fost deja examinată cererea Dumneavoastră privind
interzicerea  desfăşurării  activității  de  comerţ  pe  teritoriul  pieței  ,,Centru”.  Despre  decizia
adoptată Dumneavoastră ați fost informată.

Luând în considerație cele relevate supra, Consiliul municipal Bălți  a examinat repetat
cererea, înregistrată cu nr. U-1520/23 din 23.09.2022, privind interzicerea desfăşurării de comerţ
comerciantului  Cristina  Usova   pe  teritoriul  pieței  ,,Centru”  în  cadrul  ședinței  _____
extraordinară a Consiliul municipal Bălți din ____________şi Vă comunică următoarele:

În  rezultatul  examinării  adresării  nominalizate,  abordând  problema  specificată  prin
prisma legislației  în  vigoare,  Consiliul  municipal  Bălți  Vă aduce la  cunoștință  că  la  data  de
01.01.2017 între  comerciantul  Usova Cristina  şi  Î.M.  „Asociaţia  pieţelor  mun.  Bălți”  a  fost
încheiat contractul de prestare a serviciilor cu plată nr. 10023 privind desfăşurarea activităţii de
comerţ  pe  locurile  nr.  61-62,  sector  „Bacaleia”,  tejghea  amplasată  în  piaţa  „Centru”,  str.
Libertăţii, 2.

Totodată, Vă comunicăm că pe perioada anilor 2018-2020 comerciantul Usova Cristina
și-a desfășurat activitatea de comerț conform contractelor de prestarea serviciilor cu plată.

Drept urmare,  Î.M. „Asociaţia pieţelor mun. Bălți” activează în  baza Regulamentului de
funcţionare a pieţei,  elaborat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004
„Despre aprobarea Regulamentului – tip de funcţionare a pieţelor” şi are sarcina principală de a
organiza  locuri  de  desfacere  (comerţ),  prestarea  serviciilor  necesare  persoanelor  fizice  şi
comercianţilor  care  practică  comerţul  cu  piaţa.  Chestiunile  privind  organizarea  comerţului,
amplasarea,  funcţionarea  şi  darea  în  arendă a  încăperilor  şi  locurilor  de  desfacere,  prestarea
diferitor servicii pe teritoriul pieţei ţin nemijlocit de competenţa administraţiei pieţei. 

Comercianta Cristina Usova până la data de 31.12.2020 a activat în baza contractului de
prestarea serviciilor  cu plată,  încheiat  cu Î.M. „Asociaţia pieţelor mun. Bălţi” şi a desfăşurat
activitatea de comerţ asupra locurilor comerciale nr. 61-62 în Piaţa Centru, str. Libertăţii 2.

 Conform capitolului V, pct. 5.4 a Regulamentului, administraţia pieţei este în drept, în
caz de depistare  a  încălcării  regulilor  de comerţ  şi  a regulilor  sanitare,  să sisteze activitatea
comerciantului  cu expulzarea  lui  de pe teritoriul  pieţei.  În  anul  2021,  cet.  Usova Cristina  a
refuzat  să  încheie  relaţiile  contractuale  cu  Î.M.  „Asociaţia  pieţelor  mun.  Bălți”  fără  careva
motive obiective şi întemeiate, continuând desfăşurarea activităţii de comerţ pe locurile din piaţa
„Centru” din str. Libertăţii, 2

 Drept urmare, activând cu încălcarea regulilor de comerţ şi anume în lipsa contractului
de prestarea serviciilor cu plată pe anul 2021, cet. Usova Cristina a fost informată verbal de către



administrația pieței de nenumărate ori, că în cazul lipsei contractului de prestare a serviciilor cu
Î.M. „Asociaţia pieţelor mun. Bălţi”, antreprenorul va fi  expulzat din piaţă.

La  data  de  28.02.2021,  conducerea  Î.M.  „Asociaţia  pieţelor  mun.  Bălţi”  a   evacuat
tejgheaua comercială nr. 61-62  în camera de păstrare a pieței, unde se află și până în prezent,
păstrândui-se lacăturile personale a comerciantului pe tejghea.

Mai  târziu,  la  data  de  08.06.2021,  cet.  Usova  Cristina  depune  o  cerere  în  adresa
administrației  întreprinderii  de  a  i  se  permite  desfășurarea  activității  de  comerț  pe  locurile
comerciale  nr.  61-62  pe  teritoriul  pieței  „Centru”  și  încheierea  contractului  de  prestarea
serviciilor cu plată, unde Î.M.„Asociația piețelor mun. Bălți” a refuzat pe motivul nerespectării
regulilor de comerț pe teritoriul pieței.

Ulterior, la data de 25.06.2021,  Î.M.„Asociația piețelor mun. Bălți” a adus la cunoștința
administrației mun. Bălți despre lipsa relațiilor contractuale pe anul 2021 cu cet. Usova Cristina.

În același  timp,  Vă comunicăm că  cet.  Usova Cristina  deţine  grad  de invaliditate  de
gradul  2  C.  Dezabilităţile  de  care  suferă  dumneaei  nu  permite  administraţiei  întreprinderii
întocmirea actelor de ordin juridic, deoarece în consecinţă ele pot deveni cu caracter nul.

Reieșind  din  cele  menționate  supra,  Vă  aducem  la  cunoştinţă,  că  comercianţii  își
desfăşoară activitatea de comerţ pe teritoriul mun. Bălţi, doar în temeiul Legii nr. 231/2010 „Cu
privire la comerţul interior” şi conform Regulamentului de comerţ local, aprobat prin decizia
Consiliului mun. Bălţi nr. 17/3 din 10.12.2021.

Preşedintele şedinţei a XV
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului
municipal Bălţi             Serdiuc Irina

Ex.: Vitalie Balan,
șef al Direcției juridice,
Tel.: 0231/5-46-34




































































