
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

MD 4201, or. $tefan Vodi, str. $tefan cel Murq3

DISPOZITIE nr. 440
din tt dtuw&a? 2020

Cu privire la amplasarea temporard a
unei autovehicule pentru achizifionarea
nucilor pe str. Alexandru cel Bun.

Examenind cererea dlui  nr. 448 din 10.XII.2020 cu privire la amplasarea
temporard a unei autovehicule pentru achizilionarea nucilor pe str. Alexsadru cel Bun tin conformitate cu pdrtea III seclunea I pct. 6 din ,, Regulamentul de desftgurare a activit6fii de
comer! in or. $tefan-Vod5", aprobat prin decizia Consiliului oiagenes c w.2/ll din i4 martie 2019

in temeiul Legii privind administratia publicd locald nr. 436-XVl din28.12.2006 art.29 alin (2),primarul :

D ISPUNE-:

1.Se permite dlui amplasarea temporard a unei autovehicule, pe terenul public,
pe perioada de la 02 ianuarie pind la 30 decembrG 2021, pentru achizifion"area nuciior pe
str. Alexsandru cel Bun din or. $tefan-vodd (schema planului se anixazd)

2'inainte de amplasarea autovehicului, in locul solicitat, pe teren de invitat pe dl. Dumitru
Luchianov, specialist in problemele urbanismului.

3.SA se respecte, de cdtre solicitant, ordinea qi linigtea publicd, pe toatd durata desfbqurdrii
activitafii. DupI terminarea achizifiondrii prodiselor nbminali zate,^ de fiecare datd, sd se aducd in
ordinea sanitard cuvenitd suprafelele ocupate qi a teritoriului adiacent.

4.Controlul executdrii prezentei dispozi{ii se pune in sarcind dlui Dunitru Luchianov, specialist in
problemele urbanismului.

3..Prezenta dispoziJie se comunicd:
Oficiului teritorial Clugeni a Cancelariei de Stat;
specialistului primdriei in problemele urbanismului;
specialistului primdriei in problemele perceperii fi scale;
solicitantului.

prin afiqare publicului qi pe pagina web al primdriei

Primarul oraqului

Ex._Dm. Luchano)'
_ 0242 25391
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de amplasare tenrporari a unei autovehicule
nucilor pe str. Alexandru cel Bun din or. $tefan-Vodd
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