
              
   REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

     Consiliul orăşenesc                                                             Городской совет 

          OCNIŢA                                                                                                     ОКНИЦА 

 



 

DECIZIE  

     13 septembrie   2017                                                                                                                   nr. 06/01 

        Cu privire la aprobarea Regulamentului de  

       desfășurarea activității  de  comerț în orașul Ocnița 

  

       În vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în  orașul Ocnița , 

în temeiul art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul 

interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.681) și art.14 alin.(2) lit.q)din 

Legea nr.436 din 28 decembrie2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), în conformitate cu procesul –verbal  al comisiei consultative în sfera  

social-culturală , învăţămînt , protecţie socială , sănătate publică şi apărarea drepturilor consumatorilor, 

nr.04 din  11.09.2017 , consiliul  orăşenesc , 

DECIDE: 

 

        1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurarea activităţii de comerț în orașul Ocnița   (în continuare  

– Regulament), conform anexei. 

   2. Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în localitatea  orașul Ocnița,  

 sînt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului. 

   3. Se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț că  

prevederile Regulamentului nu anulează și nu substituie prevederile Legea nr.231 din 23 septembrie 

2010 cu privire la comerțul interior și altor acte normative în vigoare, ci stabilește interdicţii şi cerinţe 

suplimentare la desfășurarea activității de comerț în  orașul Ocnița 

   4. În cazul desfăşurării activităţii de comerț cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau  

Regulamentului, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii contravenționale, conform  

Codului contravenţional, suspendării și/sau încetării activității de comerț. 
   5. Se recomandă persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț  în orașul Ocnița  

examinarea și studierea Ghidului privind desfășurarea activității de comerț, amplasat pe pagina web 

www.mec.gov.md. 

   6. Persoanele fizice și juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare și completare a  

Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităților administrației publice locale din  orașul 

Ocnița . 

   7. Controlul executării prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, se  pune  

în sarcina dlui Victor Artamaniuc, viceprimar al orașului  Ocnița . 

   8. Viceprimarul orașului Ocnița ( Victor Artamaniuc) : 

- va monitoriza modul de aplicare și implementare a prevederilor Regulamentului și va prezenta  

Consiliului, anual, un raport privind desfășurarea activităților de comerț în  orașul Ocnița ; 

- va înainta Consiliului, la necesitate, propuneri de modificare și completare a Regulamentului. 

      9. Prezenta Decizie intră în vigoare la data  adoptării. 

 

    Preşedintele şedinţei consiliului orăşenesc                                                                 Alexandru Crivoi  

                                          

  Secretarul consiliului orăşenesc                                                                                 Axenia  Plăcintă 

 

 

 

                                                                               Anexă  la decizia Consiliului               

                                                                                                    orășenesc Ocnița  nr.06/01 din  13.09.2017 

REGULAMENTUL 

de desfăşurarea activităţii de comerț în 

orașul Ocnița 

http://www.mec.gov.md/


I. DISPOZIȚII GENERALE 

Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în orașul Ocnița  

1. Regulamentul de desfășurare  a  activității de comerț în orașul Ocnița  (în continuare 

“Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de 

întreprinzător în cadrul localității, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, 
sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. 

2. Prezentul Regulament stabilește interdicțiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în 

orașul Ocnița  în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231 din 23 

septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, în următoarele privințe: 

1)  interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv 

comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore; 

2)  modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor 

de învăţămînt, instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult ; 

3) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum   

4)  raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţămînt, 

instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult; 

5) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone 

sau străzi; 

6)interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi. 

3.  Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.231 din 23 

septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și alte acte normative în vigoare. 

II. INTERDICŢIA DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢI DE COMERŢ 

4. Se interzice desfăşurarea activităţi de comerţ în perimetrul  tuturor  străzilor și stradelelor  din 

localitate  din   zonele : centru ; partea centrală ; periferie.  

5. Prin derogare de la prevederile pct.4, se permite desfășurarea activității de comerț la cererea 

solicitanților cu indicarea locului special și motivul de activitate , în perimetrul străzilor și zonelor stabilite 

în pct.4 în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilelor de sîmbătă și duminică, conform dispoziției 

Primarului orașului Ocnița  

III. INTERDICŢII  PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME  DE COMERȚ 

 

Secțiunea 1. Comerţul ambulant 

6. Se permite/interzice desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul următoarelor străzi și 
zone, inclusiv: 

a) se permite desfășurarea comerțului ambulant  , în zilele de iarmaroc, sărbători naționale,   

 locale  în piețele  Voluntarilor ; Tineretului și str. Burebista în perimetru magazinului alimentar ”777” în 

baza unei dispoziții a primarului orașului ; 

b) se interzice desfășurarea comerțului ambulant  în orice alt loc în afara de cele indicate în 

aliniatul a); 

7. Străzile și zonele în perimetrul cărora este permisă/interzisă desfășurarea comerțului ambulant  

sînt marcate cu roșu în Anexa nr.1  la Regulament. 
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Secțiunea 2. Activitatea piețelor 

8. Se permite  desfășurarea activității  următoarelor piețe  , terenuri specializate  pentru 

comercializarea produselor agricole  pe teritoriul orașului Ocnița : 

1) Piața” UCOOP” 

2) Piața SRL ” Lada –Servis” 

Teren specializat  pentru comercializarea produselor agricole ( SRL ” Agrolot – Lux”. 

9. Străzile și zonele în perimetrul cărora este permisă  activitatea piețelor , terenurilor specializate  

sînt marcate cu roșu în în Anexa nr. 2  la Regulament. 

 

IV. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ÎN APROPIEREA EDIFICIILOR ȘI 

ZONELOR STABILITE DE LEGE  

 

Secțiunea 1. Activitatea de comerţ în apropierea unor edificii 

10. Activitatea de comerţ în perimetrul de  30  metri ,    de la edificiile autorităţilor publice, 

instituţiilor de învăţămînt,  de la   lăcaşurilor de cult,  , conform listei stabilite de  Anexa nr. 3 la prezentul 

Regulament , se desfășoară cu respectarea următoarelor cerințe: 

                                   1)Perfectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare  

                                   2) Respectarea regulilor sanitaro-igienice de funcţionare 

                                   3)Utilizarea aparatelor de casă şi control 

                                   4) Respectarea regulilor de bază ale comerţului 

                                   5)Respectarea legislaţiei lingvistice 

                                   6)Organizarea şi ocrotirea ordinii publice 

                                   7)Respectarea regulilor antiincendiare şi de comerţ 

                                   8)Iluminarea obiectului în timpul nopţii              

                                   9)Achitarea taxelor locale şi impozitelor conform legislaţiei în vigoare 

                                  10) Se interzice vînzarea produselor alcoolice , berii si articolelor de tutun     

                                   persoanelor ce nu au atins vîrsta de 18 ani  

                                 11) Amenajarea şi menţinerea curăţeniei sanitare în raza obiectelor comerciale și        
                                      altele conform legislației în vigoare 

                               12) Înregistrarea Notificării privind inițierea activității de comerț/Autorizație  

                                 privind amplasarea obiectelor comerciale 

V. INTERDICŢII   PRIVIND COMERCIALIZA UNOR PRODUSE SAU PRESTAREA UNOR 

SERVICII 

 

Secțiunea 1. Comercializarea producţiei alcoolice 

11. Se interzice ,conform    Hotărîrii despre aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a 

producţiei alcoolice, nr. 212 din  04.04.1995 , ulterior modificată, comercializarea producției alcoolice în 

raza a 50  metri ,  din preajma instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult, 

indicate în  Anexa nr.4 la prezentul Regulament. 

Notă :prin derogare  de la prevederile  pct. 11 se permite comercializarea  producției alcoolice  din preajma  

localurilor  stipulate  mai sus începînd cu ora  15-00 . 

Secțiunea 2. Jocuri de noroc 

12. La solicitarea  agentului economic , coordonat preventiv  cu  primarul localității ,se permite 

amplasarea sălilor de joc , aparatelor de joc, și desfășurarea jocurilor de noroc, în condițiile  prevederilor 

stipulate în Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc  , nr. 291  din 16.12.2016  și  
de pct.13 din prezentul Regulament.. 

13. Desfășurarea jocurilor de noroc se permite doar în intervalul următoarelor ore/zile   - sîmbătă , 

duminică , sărbători  de la ora 14-00 – 24-00 . 

Notă : primarul , după caz, este în drept  de a  modifica  programul  de lucru   al agentului  

economic  ce își desfășoară activitatea în domeniul  jocurilor de noroc. 
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Secțiunea 3. Interdicții privind desfășurarea  comerțului cu amănuntul  

14. Se interzice desfășurarea comerțului cu amănuntul al oricărui product  pe trotuare și carosabilul 

, inclusiv în  zona  piețelor din localitate( str. 50 ani ai Biruinței ; str. Gării; str. Luceafărul )   

15.   Se interzice desfășurarea activității de comerț  în orice alt loc decît cel  autorizat  în Notificare 

înregistrată în  primăria orașului Ocnița  în condițiile  Legii cu privire la comerțul interior , nr.231 din 

23.09.2010 

  

Secțiunea 4. Interdicții privind comercializarea articolelor pirotehnice  și deservirea muzicală  

16. Se interzice unităților  comerciale să utilizeze deservirea muzicală, focuri de artificii                   

( restaurante ; cafenele ; disco baruri ; edificii culturale ș.a) în zonele în care sunt amplasate  case de locuit , 

blocuri  locative , spitale ( art. 357 din  Codul contravențional al Republicii Moldova , nr. 218 din 

24.10.2008)  și comercializarea articolelor pirotehnice în piețe, rețea de comerț ambulant ( Legea privind  

regimul articolelor pirotehnice ; nr.143 din 17.07.2014)   în perimetrul următoarelor străzi și zone: 

           Centru: 

               str.str Independenței ; 50 ani ai Biruinței ;Burebista(parțial);Gării 

           Partea Centrală 

               str.str.Rapid ; Luceafărul ;Sindicatelor  ș.a. 

17. Interdicția stabilită de pct.16 în vederea utilizării deservirii muzicale se aplică doar în intervalul 

orelor 22-00 – 7-00 , cu excepția  cazurilor  desfășurării evenimentelor de interes național . 

 

VI. CERINȚE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANŢILOR 

 

18. Se permite  desfășurarea  activității de comerț  în locul și orele coordonate, în condițiile  

legislației în vigoare,  cu  primăria orașului Ocnița și stipulate în Notificare privind inițierea activității de 

comerț /Autorizație privind amplasarea obiectelor comerciale  înregistrate în  APL  Ocnița  în condițiile  

Legii cu privire la comerțul interior , nr.231 din 23.09.2010. 

19. Se interzice desfășurarea activității de comerț  în orice alt loc decît cel  autorizat  în Notificare  

înregistrată în  primăria orașului Ocnița  . 

  

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

                                               Anexa nr.3 p.10;11  la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ 

                

Lista edificiilor 

autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt, 

instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult  din or. Ocniţa 

 

 

Autorităţi publice Adresa 

 Primăria or. Ocniţa Str. M. Viteazul , 1 

 Consiliul raional Ocniţa  Str. Independenţei , 51 

  

Instituţii de învăţămînt Adresa 

 Liceul Teoretic „Gheorghe Biruitorul” Str.  50 ani ai Biruinţei, 21 

 Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu”  Str.  Independenţei, 80 

Grădiniţa nr. 1 „ Ghiocel” Str. Burebista , 46 

Grădiniţa nr.2 „ Lăstăraş” Str. Libertăţii, 1A 

  

Instituţii medicale Adresa 

Instituţia Medico-sanitară Publică. Spitalul 

raional Ocniţa   

Str.Sănătăţii, 20 

Centrul Medicilor de familie  Str. Independenţei, 64 

  

Lăcaşuri de cult Adresa 

 Biserica “ Sf. Gheorghe” Str. 50 ani ai Biruinţei, 21A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


