
REPUBLICA MOLDOVA
PRIMARIA ORA$ULUI $TEFAN VODA

96' e-mail: Prim'sv@mail'ru

DISPOZITIE nr. 34
din JI esziLtc- 2021\

Cu privire la amplasarea tempo rard aunei uniti{i
de transport auto pe str. Alexandru cel Bun

Examenind cererea Gospodariei Jdrdneqti ,, " s' , nt'146 din2t'04'202L

cu privire la amplasarea tempor ard a unei unitali de transport auto, pe teren public' pentru

comercializarea produselor agricole pe str. Alexandru cel Bun ;

in conformitate cu pdrtea III seclunea 1 pct. 6 din ,, Regulamentur de desfrgurare a activitalii de

comer! in or. $tefan-Voia", aprobat prin decizia Consiliului oiAqenescnr'2111 din 14 mattie2019

in temeiul Legii privind^administralia public6 locald nr. 436-XVr din28.12.2006 art' 29 alin (2),

primarul or. $tefan Vodi

D ISPUN:

1.Se permite Gospoddriei lardneqti ,, e" s' i' administrator

dna , amplasur"u t.*porard a unei unitdli de transport auto, pe terenul public, pe

perioada de la 2g aprilie pin6 la 30 septembrie 2021, pentru comercializarea produselor agricole pe

,t . Al"**ndru cel Bun din or. $tefan-Vo d6(schema planului se anexazd)

2.inainte de amplasarea transportului nominalizat, in locului solicitat, pe teren public, de invitat

pe dl. Dumitru Luchianov, specialist in problemele urbanismului.

3.56 se rgspecte, de c6tre solicitant, ordinea qi liniqteapublicd, peloatd durata desfbgurdrii

activitdlii. Dupa terminarea comercializarii produselor nominalizate, de fiecare dat6, sd se aducd in

ordineasanitaid cuvenitd suprafetelor ocupate qi a teritoriului adiacent.

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

problemele urbanismului.

5..Prezenta dispozilie se comunicd:
Oficiului teritorial Cduqeni a Cancelariei de Stat;

specialistului primdriei in problemele urbanismului ;

specialistului primdriei in problemele perceperii fiscale;

solicitantului.
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EXPLICATIE:

Piata agroalirnentari
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