
REPUBLICA MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

PRIMĂRIA m.BĂLŢI                                             ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
__________________________________________________________________________ 

    

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА  
№ 310 

17.10.2022 

 

Cu privire la organizarea 

expo-tîrgului produselor apicole  

 

 

          În conformitate cu lit. h) art. 29 al Legii RM ,,Privind administrația publică locală” nr. 436 

din  28.12.2006,  lit. i)  alin. (1) art. 6 și alin. (2) art. 215 al Legii  RM  ,,Cu privire la comerțul 

interior”  nr. 231 din 23.09.2010 și Regulamentul de comerț local, aprobat prin decizia Consiliului 

mun. Bălți  nr.17/3 din 10.12.2021, și în baza cererii nr. 03-14/6788 din 05.10.2022 a Asociației 

Apicultorilor  mun. Bălți, de asemenea în scopul asigurării locuitorilor și oaspeților mun. Bălți cu 

produse apicole și pentru dezvoltarea tradiției de utilizare a produselor apicole,- 

  

 

1. Se  pune  în  sarcină  Direcției   Generale  Financiar-Economice  (Direcția Comerț) 

organizarea comerțului cu produse apicole, care se va desfășura în perioada 22-23.10.2022 

pe piața V. Alecsandri. 

2. Se stabilește, că activitatea de comerț cu produse apicole să se desfășoare fără notificări de 

inițiere a activității de comerț, conform schemei elaborate cu indicarea locului de vînzare a 

fiecărui comerciant (anexa 1). 

3. Se stabilește regimul de funcționare a unităților de comerț – zilnic de la ora 08:00 pînă la 

16:00 

4. Сomercianții care comercializează produse apicole sunt obligați să asigure curățenia locului 

de vânzare. 

5. Se recomandă Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor să efectueze controlul 

privin siguranța realizării produselor apicole. 

6. Se recomandă Inspectoratului de Poliție mun. Bălți: 

- să asigure respectarea ordinii publice în perioada comercializării produselor apicole; 

- să permită intarea și ieșirea transportului auto a comercianților în piața V. Alecsandri în 

data de 22-23.10.2022 între orele 07:00 - 08:00 și inclusiv 16:00 - 17:00. 

7. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune în sarcină viceprimarul mun. Bălți, 

dlul Gh. Șmulschii. 

 

 

Primar al mun. Bălți                                                                                Nicolai GRIGORIȘIN 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     

Digitally signed by Grigorişin Nicolai
Date: 2022.10.17 15:53:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Locul solicitat entru: Activitatea de comert /~'~ :',~} ,:,:~:,~g~" Coordonat
! DT!? p,t'", '

Amplasarea locului solicitat: piata Vasile Alecs1ndr.ifl::,;~efj~'tf'hm~r Dire~.tia Generala Arhitectura,
(reg. bunului imobil nr. 6) (_'l;lUrba~l;s~ sl, Relatii Fun rare
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