
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 16/8 

din 25.11.2022 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea deciziei 

Consiliului municipal Bălți nr. 3/10 din 03.06.2004 

„Cu privire la aprobarea tarifelor pentru plata locului  

de comerț la piețele Î.M. „Asociația piețelor”  

 În conformitate cu art.14 alin. (2), lit. q) din Legea RM privind administrația publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006; art.4 din Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-

XVI din 28.12.2006; conform anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului RM nr. 517 din 18.09.1996 cu 

privire la aprobarea Regulilor de funcționare a rețelei de comerț ambulant și a Regulilor de 

comerț în piețele Republicii Moldova; Regulamentul-tip de funcționare a piețelor aprobat prin 

Hotărârea Guvernului RM nr. 955 din 21.08.2004, art.7 alin. (2), lit. j) din Legea RM cu privire 

la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 23.11.2017; examinând 

adresarea Î.M. „Asociația piețelor” din mun. Bălți nr. 331 din 19.10.2022 cu privire la 

modificarea tarifului pentru acordarea locurilor de comerț pentru amplasarea și comercializarea 

autovehiculelor,- 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează anexa nr.1 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 3/10 din 

03.06.2004  „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru plata locului de comerț la piețele Î.M. 

„Asociația piețelor” cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

  

Capitolul „Comercializarea autovehiculelor” se expune în redacție nouă: 

 

Denumirea Nr. de locuri auto pe an 

(unități) 

Tarif inclusiv TVA 

pentru 1 loc de parcare/zi 

(sâmbătă, duminică) 

Suma inclusiv TVA 

lei /an 

Comercializarea 

autovehiculelor 

18 000 55 990 000 

 

2. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str. Hotinului, 43) în 

termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit Codului administrativ al Republicii 

Moldova nr. 116/2018. 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru drept și disciplină. 

 

Preşedintele şedinţei a XVI 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Sergiu Burlacu  

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului  

municipal Bălţi              Irina Serdiuc 
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