
REPUBLICA MOLDOVA.
RAIONUL $TEFAN VODA

ceNsrr.,rul, oRA$ANnsc $TEFAN vonA

DECIZIE nr. l0/9
din 13 decembrie 2019

Cuprivire Iacreareaunui grup de lucru
pentru examinarea situaliei privind activitatea
piefelor comerciale din strada Alexandru cel Bun
qi a infrastructurii din zona adiacentd acestora

in legdturd cu necesitatea solufiondrii multiplelor probleme ce

comerciale amplasate pe strada Alexandru cel Bun;
in conformitate cu art. 5 alin (1) qi art. 6 alin. (1) fit. l) din Legea

Preqedintele qedinfei

Contrasemneazd:
Secretar-interimar al Consiliului o

privire la comerful interior;
in temeiul art. 14 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 436-XVl din 28.12.2006 privind administratia

publicilocal6, Consiliul oriigenesc $tefap Vodi DECIDE:

1. Se creazd grupul de lubru pentru examinarda situafiei privind activitatea piefelor comerciale
din strada Alexandru cel Bun qi gestionarea infrastructurii din zonaadiacenti acestora in urmdtoarea
componenfd nominald:

Iurco Veaceslav - viceprimarul oraqului, conducdtor;
Luchianov Dumitru - specialist in urbanism, primdria, secretar;
Deriughin Iurie - consilier ordqenesc;
Cuclenco Mircea- consilier ordqenesc, gef al Direcliei raionale agriculturd qi alimentafie;
Lebedev Arfur - consilier ordqenesc;
Caraman Ana - qef-adjunct al Direcfiei raionale siguranfa alimentelor $tefan Vod6;
Eremila Andrei - ofifer superior, comisar, Sectorul de polifie nr. 1 $tefan VodS;
Dubcovefchi Ion - medic-igienist, Centrul sdndtate publicd $tefan Vodd;

2. Grupul de lucru:
- va elabora qi va prezenta, in termen pdnd la 20 ianuarie 2020, spre aprobare la qedinta

Consiliului orlqenesc Planul de acfiuni pentru imbundtSlirea activitdtii piefelor comerciale din str.
Alexandru cel Bun qi solufii pentru gestionarea infrastructurii din zona adiacentd acestora;

- va antrena in activitate qi alte persoane din servicii publice de profil pentru examinarea
situaliei, elaborarea propunerilor necesare qi includerea acestora in Planul vizat de acfiuni.

3. Controlul asupra executdrii prezentei decizii se pune in sarcind comisiei consultative de
specialitate a Consiliului ordqenesc pentru economie, buget, finanle, gestionarea patrimoniului public,
administrafie public6, cooperare intercomunitard gi transfrontalierd qi dlui Veaceslav Iurco
viceprimarul oraqului.

4.Prezenta decizie se aduce la cunoqtinfd:
Oficiului teritorial C6ugeni al Cancelariei de Stat;
membrilor comisiei (in copie);
comisiei consultative de specialitate a consiliului (preqedinte dl N. Orlov)
specialistului prim[riei in problemele de urbanism;
arhitectului- gef al raionului ;
prin afigare publicului qi pe

iin de activitatea piefelor

rv.231 din 23.09.2010 cu

Nicolae Orlov

Ion Strat
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