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Cu privire la eliberarea
autorizaţiei de funcţionare

în tem eiul art. 29 şi 32 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-X V I din
28.12.2006, art. 14 şi 15 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010, Dispoziţia
Primarului oraşului Orhei nr. 143-p din 18.08.2015 “Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie”,
examinând cererea agentului econom ic ”M O LD PR ESA G R U P” S.R.L. cu adresa juridică mun.
Chişinău, or. Durleşti, str. Ştefan V odă 3 şi m aterialele anexate referitor la eliberarea autorizaţiei de
funcţionare, viceprimarul oraşului Orhei
DISPUNE:

1. Se eliberează autorizaţie de funcţionare ”M O L D PR ESA G R U P” S.R.L. pentru unitatea de
comerţ mobil în afara pieţelor autorizate pentru com ercializarea mărfurilor de birotică şi papetărie,
cărţi, reviste si ziare si articolelor din tutun, cu suprafaţa totală de 9,0 m 2, situată în or. Orhei, str.
Vasile Lupu 37, cu următorul regim de lucru, Program: Luni-Duminica: 06:30-22:30, Pauză: nu
există, Repaus: nu există, de la 17.07.2016 până la 31.12.2016 (se anexează).
2. Se
-

aduce la cunoştinţa comerciantului despre obligaţiunile stabilite:
să anunţe Primăria or. Orhei privitor la m odificările parvenite în condiţiile autorizaţiei;
să respecte norm ele legale privind desfăşurarea activităţii care este autorizată;
să instaleze firma întreprinderii şi să asigure iluminarea ei în perioada nocturnă;
se avertizează comerciantul despre faptul că în cazul închiderii întreprinderii, încetării
activităţii sau expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare, titularul este
obligat în timp de 3 zile să inform eze printr-o cerere Primăria or. Orhei despre anularea sau
prelungirea acesteia.

3. în caz de depistare a neregulilor, comerciantul va fi informat în scris de către Primărie despre
necesitatea înlăturării acestora, în caz de neînlăturare a neajunsurilor în termen de 30 de zile va fi
iniţiată procedura de retragere a autorizaţiei.
4.
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