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                                                                                                            Anexă 

la Decizia Consiliului orășenesc Nisporeni 

nr.1/ 5 din 04 aprilie 2018 cu modificările aprobate prin decizia 3/6 din 8 iulie 2019 

 

REGULAMENTUL 

de desfăşurare a activităţii de comerț în 

or.Nisporeni 

 

I.DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în or.Nisporeni (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 or.Nisporeni  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, monumentelor, 

lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, 

precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;; 

3) 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 comerţului stradal pe întreg teritoriul orașului 

Nisporeni. 

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

perimetrul străzilor și zonelor stabilite pct.4 în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilelor de 

sîmbătă și duminică, conform dispoziției Primarului or.Nisporeni. 

III.INTERDICŢII PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME DE COMERȚ 

Secțiunea 1. Comerţul ambulant / altele 

6. Se interzice desfășurarea comerțului ambulant pe întreg teritoriul or.Nisporeni. 

7. Se interzice desfășurarea comențului cu produse funerare, și servii de pompe 

funebre în orice punct de comerț amplasat în adiacentul străzilor centrale:  

1) Suveranității 

2) Marii Adunari Naționale 

3) Alexandru cel Bun 

4)      Ștefan cel Mare 
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8. Prin derogare de la prevederile pct.4, se permite desfășurarea activității de comerț 

ambulant în perimetrul străzilor și zonelor stabilite pct.4 în zilele de sărbătoare 

nelucrătoare și/sau zilelor de sîmbătă și duminică, conform dispoziției Primarului 

or.Nisporeni. 

Secțiunea 2. Activitatea piețelor 

8. Se permite desfășurarea activității piețelor în perimetrul următoarelor străzi și zone deja 

autorizate: 

1) Suveranității 

2) Marii Adunari Naționale 

3) Toma Ciorba 

4)      Fîntînilor 

 

IV.INTERDICŢII PRIVIND COMERCIALIZA UNOR PRODUSE SAU PRESTAREA UNOR 

SERVICII 

Secțiunea 1. Comercializarea producţiei alcoolice 

9. Se interzice comercializarea producției alcoolice în raza a 20 m din preajma instituţiilor 

de învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult, indicate în Anexa 1 la prezentul 

Regulament. 
Anexa 1  

LISTA 

 

edificiilor autorităților publice, instituțiilor de învățămînt, instituțiilor medicale, lăcașilor de 

cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică din 

or. Nisporeni 

 

Autorități publice Adresa 

Primăria or. Nisporeni str. Alexandru cel Bun, 55 

Consiliul raional Nisporeni str. Ioan Vodă, 2 

Inspectoratul fiscal str. Suveranității, 2  

Inspectoratul de poliție str. Ioan Vodă, 3 

Centrul Multifunctional Nisporeni str. Ioan Vodă, 5 

Procuratura raională str. Alexandru cel Bun, 5 

Instituții de învățămînt  

Instituția Publică Liceul teoretic „Mircea Eliade” str. Chișinăului, 1 

Instituția Publică Liceul teoretic „Boris Cazacu” str. Alexandru cel Bun, 75  

Instituția Publică Gimnaziul `Ștefan cel Mare” str. Varlaam, 3 

Institușia Publică Gimnaziul „M. Eminescu” str. Alexandru cel Bun, 69 

Școala tennică profesională nr. 80 str. Suveranității, 6 

Școala sportivă str. Marii Adunări Naționale, 12 

Școala de arte plastice str. Păcii, 8 

Școala de muzică str. Ioan Vodă, 14 

Grădinița de copii nr.1 "Povestea" str. Ștefan cel Mare, 34 

Grădinița de copii nr.2 "Andrieș" str. Veronica Micle, 4 

Grădinița de copii nr.3 "Licurici" str. Alexandru cel Bun, 84 

Grădinița de copii nr.4 str. Vasile Lupu, 66 

Instituții medicale  

Spitalul raional str. Toma Ciorbă, 12 

Policlinica str. Toma Ciorbă, 40 

Lăcașuri de cult 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” str. Viilor, 53 

Biserica „Sfinților Arhangheli Mihail și 

Gavriil” 

str. Sf. Voievozi, 17 

Biserica „Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil” 

str. Lăpușnița, 48 
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Monumente  

Monumentele incluse în Registrul 

Monumentelor Republicii Moldova, amplasate în or. 

Nisporeni: 

 

Monumentul „Ștefan cel Mare și Sfînt” str. Suveranității, 1 

Monumentul ostașilor căzuți în al II-lea război 

mondial 

str. Suveranității 

Monumentul ostașilor căzuți în luptele de pe 

Nistru și Afganistan 

str. Ioan Vodă 

Crucea Mîntuirii Neamului Românesc dealul Ghiharia 

Bustul lui Mihai Eminescu str. Alexandru cel Bun 

Bustul Regelui Ferdinand I str. Chișinăului 

Casa Națională str. Alexandru cel Bun, 3 

 

                   Au votat: pro-17; contra-0; s-au abţinut -1.          

 

Secretar Consiliul 

orăşenesc Nisporeni             Cristina MOLDOVAN 

                                                                                        

 


