COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE
A SECTORULUI CIOCANA

DECIZIA nr. I
10 aprilie 2020

in temeiul art. 22 dinlegea nr.212/2004, privind regimul stdrii de urgenfd, de
asediu qi de rdzboi, art.2 din Hotdrdrea Parlamentului nr. 55DA20, privind declararea

8 gi 9 din Regulamentul Comisiei pentru situalii
Republicii Moldova, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.

stdrii de urgen!5, pct. 6, 7,
excep{ionale

a

134012001, dispoziliei Comisiei pentru situatii exceplionale a Republicii Moldova nr.

15 din 08 aprilie 2020 gi deciziei nr. 9 din 09.04.2020 a Comisiei pentru situalii

excepfionale

a

municipiului Chigindu, Comisia pentru situalii exceplionale

a

sectorului Ciocana, DECIDE:

1. Se permite, zilnic

pe adresa str. Voluntarilor nr. 15 (la parcarea cu intrarea din

str. Voluntarilor), intre orele 06.00-14.00, comer,tul ambulant gospoddriilor
ldrdneqti (de fermier), cu produse agricole vegetale de produclie proprie, material

sdditor, semincer (din remorcd sau automagazin),

in

baza Schemei unice de

amplasare qi Autorizalia de func{ion€re, emise de Pretura sectorului Ciocana, cu

asigurarea obligatorie

a

respect6rii normelor pentru combaterea rdspdndirii

infecliei COVID-l9 (minimum 3 m, distantd intre unitElile comerciale).

2.

Seclia social economicd

va intocmi

autoriza[ia

de

funclionare, conform

prevederilor Regulamentului de desf6qurare a activitdlii de comer! in municipiul

Chigindu, aprobat

prin

decizia Consiliului municipal Chi;indu

nr.l\lT

din

09.10.2017.

3.

Serviciul arhitecturd gi construclii va intocmi schema unicl de amplasare qi va
coordona amplasarea comercianfilor.

4.

intreprinderea municipald de prestdri servicii locative Ciocana,

in

comun cu

Asociafia proprietarilor de locuinle privatizate nr.541218, in baza Schemei de
amplasare,

va efectua marcajul de amplasare a comercianfilor, cu pdstrarea

accesului autospecialelor.

5.

Se obligd agenlii economici din sector, indiferent de forma de proprietate qi genul de

activitate, in perioada regimului de carantind,

strictd

a normelor

prevdztrte

in dispozi[iile

s[ desfr;oare activitatea cu respectarea
Comisiei pentru situalii excepfionale

a

Republicii Moldova qi deciziile comisiei pentru situalii
excep{ion ale a municipiului
chiqindu (mascd de protecfie, m6nugi, termometria personalului
cu inregistraxea datelor,
substanle dezinfectante).
6.

Se interzice futuror agentilor econom ici
vdnzarea produselor

in afara unit6lii

de

comerf (suprafelei comerciale).
7.

Se interzice orice activitate de comer!
ambulant neautorizat

8.

Pretura sectorului Ciocana gi Inspectoratul de polifie
a sectorului ciocana vor
monitoriza organizarea gi desfbgurarea come4ului ambulant
din str. Voluntarilor

in sectorul Ciocana.

nr.15.

9.

Inspectoratul de poli,tie a sectorului ciocana va asigura
ordinea publicd in cadrul
desfbgurdrii comerfului ambulant organizat din

str. voluntarilor nr.15

si

executare a prezerfiei decizii.

10' Organizarea

9i

executarea lucrdrilor de salubrizare

desfiqurdrii comerfului ambulant

gi igienizarea teritoriului
din str. Voluntarilor nr. 15, vor fi efectuate de

cdtre comercianfi, Asociafia proprietarilor de locuinle privati zate
nr. 54l1lg gi
Intreprinderea municipald de prestdri servicii locative ciocana.

l1'

Nerespectarea prevederilor/mdsurilor stabilite de Comisia pentru
Situa{ii Excepfionale a

Republicii Moldova, constituie pericol pentru s[ndtatea publica qi va servi temei

de

tragere la rdspundere contravenlional5 qi/sau penald a persoanelor vinovate.

12. Ptezenta Decizie intrd

in vigoare din momentul emiterii, se afiqeaz[ pe panoul

informativ 9i se publicd pe pagina oficiald

Pretorul sectorului Ciocana,
Pre;edintele Comisie pentru situa{ii
excepfionale a sectorului Ciocana

a

Preturii sectorului Ciocana.
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