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  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 17/3 

din 09.12.2022 

 

 

  

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile 

regulate de transport rutier contra cost de persoane în 

trafic municipal și local, în transportul electric 

 

În conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. g) al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind 

administratia publică locală”, Hotărîrea Guvernului RM „Cu privire la regulile de transportare cu 

transportul auto a pasagerilor și bagajului” nr. 854 din 28.07.2006, Hotărîrea Guvernului RM „Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru servicii de transportare a 

călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto” nr. 1167 din 29.10.2007, art. 14, lit. g) al 

Codului transportului rutier nr. 150 din 17.07.2014, în baza Proiectului contractului de prestare a 

serviciului transportului electric public în mun. Bălți între Consiliul mun. Bălți și ÎM  „Direcția de 

Troleibuze din Bălți”, prin hotărîrea Consiliului de Administrație a ÎM  „Direcția de Troleibuze 

din Bălți” înregistrată în procesul-verbal nr. 24 din 05.12.2022, cît și în baza adresării nr. 958 din 

06.12.2022 din partea întreprinderii municipale „Direcția de Troleibuze din Bălți” care efectuează 

transportarea pasagerilor pe teritoriul municipiului, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se stabilesc următoarele tarife pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de 

persoane în trafic municipal și local în transportul electric: 

Începînd cu 01.01.2023: 

1.1. 

 taxa pentru o călătorie a pasagerilor în transportul electric – 5,0 lei; 

 abonament lunar pentru persoane fizice și juridice – 300 de lei; 

 abonament lunar pentru elevi din instituțiile de învățămînt primar – gratis; 

 abonament lunar pentru elevi din instituțiile de învățămînt secundar general – 100 de lei; 

 abonament lunar pentru elevii colegiilor, școlilor profesionale și studenților instituțiilor 

de învățămînt superior – 150 de lei. 

2. Se abrogă punctul 1.1. al deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 3/1 din 18.03.2022 „Cu privire 

la aprobarea tarifelor pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în 

trafic municipal și local în transport electric” din data de 01.01.2023. 

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

specialitate pentru activități economico-financiare, pentru gospodărie municipală, 

administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XVII 

extraordinare a Consiliului 

municipal Bălţi            Cristina Craevscaia-Derenova 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi             Irina Serdiuc 
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