
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 12 aprilie 2017                                                                           nr.3/8(17/8)-XXV 

  
Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare 
a activităţii de comerţ în municipiul Cahul.  

 
În temeiul art.14 alin.(2) lit.q) din Legea R.Moldova nr.436 din 28.12.2006 „Privind 

administraţia publică locală”, art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea R.Moldova nr.231 din 
23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, în vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţelor 
privind desfăşurarea activităţii de comerţ în municipiul Cahul, în conformitate cu hotărîrea 
comisiei pentru autorizarea dreptului de comercializare şi activitatea în sfera alimentaţiei publice 
(procesul-verbal nr.14 din 08.12.2016), luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de 
specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 

 

D E C I D E : 
 

1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul (în 
continuare – Regulament) ( se anexează). 

2. Persoanele fizice și juridice, care desfășoară activități de comerț în municipiul Cahul, 
sunt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului. 

3. Se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice, care desfășoară activități de comerț, 
că prevederile Regulamentului nu anulează și nu substituie prevederile Legii R.Moldova nr.231 
din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” și altor acte normative în vigoare, ci stabilește 
interdicţii şi cerinţe suplimentare la desfășurarea activității de comerț în municipiul Cahul. 

4. În cazul desfăşurării activităţii de comerț cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau 
Regulamentului, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii, conform legislaţiei 
în vigoare, suspendării și/sau încetării activității de comerț. 

5. Persoanele fizice și juridice sunt în drept să înainteze propuneri de modificare și 
completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorității administrației publice 
locale din municipiul Cahul. 

6. Responsabili de executarea prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, 
în limitele stabilite se desemnează specialistul Primăriei oraşului Cahul în comerţ, alimentaţie 
publică şi prestări servicii, dna Bancila Alisa, şi şeful Sectorului de Poliţie nr.1 Cahul, dl 
Podcaliuc Ivan. 

7. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 
cunoştinţa publică prezentul Regulament prin intermediul mijloacelor mass-media. 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative de 
specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţi – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu şi 
dna Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
 
 
 
 



Anexă 
la decizia Consiliului orăşenesc Cahul 

nr.3/8(17/8)-XXV din 12.04.2017 
 
 
 

REGULAMENTUL 
de desfăşurare a activităţii de comerț interior în municipiul Cahul  

 
 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

1. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în municipiul Cahul (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 municipiul Cahul în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din 
Legea R.Moldova nr.231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior”, în următoarele 
privințe: 
2.1. 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;  

2.2. 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; 

2.3. distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, 
precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate; 

2.4. raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de 
învăţămînt, instituţiilor medicale şi lăcaşurilor de cult; 

2.5. cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul 
anumitor zone sau străzi; 

2.6. interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone 
sau străzi. 

3. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea R.Moldova nr.231 din 
23.09.2010 „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 comerţ neautorizat pe teritoriul municipiului Cahul: 
4.1. Piaţa Independenţei; 
4.2. Piaţa Horelor; 
4.3. străzi (accese carosabile); 
4.4. trotuare (accese pietonale). 

5. Prin derogare de la prevederile p.4, se permite desfășurarea activității de comerț în 
perimetrul străzilor și zonelor stabilite în p.4 în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau 
zilelor de sîmbătă și duminică, conform dispoziției primarului municipiului Cahul. Primarul 
prin dispoziţie va stabili cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul 
tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, inclusiv să permită desfăşurarea acestora 
fără depunerea notificării. 
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III. INTERDICŢII PRIVIND DESFĂȘURAREA  
UNOR FORME DE COMERȚ 

 

6. Secțiunea 1. Comerţul ambulant 
6.1. Se permite desfășurarea comerțului ambulant (vitrină frigorifică, tejghea poloboc) pe 

perioada caldă a anului (01 mai – 31 octombrie)  în perimetrul străzilor și zonelor la 
solicitare. 

6.2. Se interzice desfășurarea comerțului ambulant (altele decît cele indicate în p.6.1) în 
perimetrul tuturor străzilor şi trotuarelor  municipiului. 

6.3. Desfăşurarea activităţii de comerţ prin tarabă, tejghea, tonetă se permite în pieţe sau în 
locuri special amenajate, stabilite de autoritatea administraţiei publice. 

6.4. Pentru comerţul din autovehicule şi alte tipuri de tehnică mobilă, amplasate în zona de 
protecţie a străzilor şi drumurilor, schema de amplasare urmează a fi coordonată şi cu  
Inspectoratul de Poliţie Cahul. 

7. Secțiunea 2. Activitatea piețelor 
7.1. Se permite desfășurarea activității piețelor în perimetrul următoarelor străzi și zone: 

1) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.31 August, 13-g; 
2) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.Ştefan cel Mare, 31-a; 
3) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.M.Viteazul (La Izvor); 
4) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.A.Mateevici, f/nr.; 
5) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.Dunării, 6-b; 
6) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.A.Mateevici, 31; 
7) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.Spirin (oprire); 
8) ÎM „Piaţa Centrală”  – str.C.Negruzzi f/nr. (oprire); 
9) SRL „Aridan”   –  str.M.Eminescu, 28; 
10) SRL „Serhan-Com”  – str.A.Mateevici, 27; 
11) II „Raisa Susanu”  – str.Mircea cel Bătrîn, 30; 
12) SRL „Real Sud”  – str.A.Mateevici, 27-c. 

7.2. Se permite desfășurarea activității piețelor create în baza deciziei consiliului local şi 
aprobării regulamentului pieţei. 

8. Secțiunea 3. Activitatea chioşcurilor 
8.1. Se permite desfăşurarea activităţii chioşcurilor (gherete, pavilioane) prin aprobarea de 

către Consiliul orăşenesc Cahul a instalării chioşcurilor provizorii şi cu prezentarea 
actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este 
amplasată unitatea comercială. 

8.2. Pentru organizarea activităţii chioşcurilor (gherete, pavilioane), beneficiarul va prezenta 
schema de amplasare şi design-ul chioşcurilor, avizată în modul stabilit de serviciile 
Primăriei; titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de 
arendă funciară şi extrasul din Registrul de Stat. 

 
IV. INTERDICŢII PRIVIND COMERCIALIZAREA UNOR PRODUSE  

SAU PRESTAREA UNOR SERVICII 
 

9. Secțiunea 1. Jocuri de noroc  
9.1. Desfășurarea jocurilor de noroc se permite doar în intervalul următoarelor ore/zile zilnic 

de la 10.00/22.00.  
9.2. Se interzice amplasarea sălilor de joc și aparatelor de joc, și desfășurarea jocurilor de 

noroc în instituţii de învăţămînt, instituţii medicale şi blocuri locative. 
10. Secțiunea 2.  Interdicții privind amplasarea disco-barurilor, sălilor de festivităţi şi alte  

unităţi care utilizează deservirea muzicală  
10.1. Se interzice amplasarea disco-barurilor, sălilor de festivităţi şi alte unităţi care 

utilizează deservirea muzicală în perimetrul următoarelor străzi și zone: în zone în care 
sunt amplasate la distanţe minimale case de locuit, blocuri locative, spitale, orfelinate, 
zone turistice. 
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10.2. Interdicția stabilită de p.10.1 se aplică doar în intervalul orelor/zilelor: zilnic de 22.00-
06.00. Unităţile comerciale care utilizează deservirea muzicală (disco-baruri, săli de 
festivităţi şi alte unităţi similare) sunt obligate să aplice măsurile necesare de izolaţie 
fonică în vederea respectării normativelor admise de emitere a zgomotului şi a 
vibraţiei pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona în care sunt amplasate. 

11. Secțiunea 3: Amplasarea teraselor  
11.1. Terasa de vară este o unitate de alimentaţie publică de sezon, care prezintă o suprafaţă 

de teren (sau o construcţie) amenajată şi este destinată pentru extinderea suprafeţei de 
deservire a consumatorilor la aer liber. 

11.2. Terasa de vară poate fi organizată: 
11.2.1. Asamblată din elemente demontabile, cu/sau fără copertină, deschisă 

(neîncălzită, fără geamuri sau vitralii), pe lîngă unităţile de alimentaţie publică 
autorizate, pe teren privatizat sau arendat; 

11.2.2. Prin instalarea provizorie a meselor, scaunelor, umbrelelor, pe lîngă unităţile de 
alimentaţie publică autorizate, pe teren privat sau arendat; 

11.2.3. Separat (unitate de sine stătătoare), prin amenajarea mobilierului necesar 
(mese, scaune, umbrele) pe lîngă o instalaţie mobilă specializată, pe teren 
privat sau arendat. 

11.3. Se permite amplasarea teraselor prin aprobarea de către Consiliul orăşenesc Cahul. 
11.4. Termenul de funcţionare a acestor localuri – din aprilie pînă în octombrie. 
11.5. Regulamentul prevede, că orice tip de terasă trebuie conectat la energia electrică, apă 

şi canalizare şi toţi vizitatorii trebuie să aibă acces la unitatea sanitară. Lăţimea 
trotuarului pe care circulă pietonii nu va fi mai mică de 2,25 m. Totodată, în cazul 
organizării teraselor în apropierea blocurilor de locuit, întreprinzătorul trebuie să 
obţină acordul locatarilor din casele adiacente. 

11.6. Pentru organizarea terasei de vară la depunerea notificării, beneficiarul va prezenta 
schiţa de proiect a terasei de vară, avizată în modul stabilit (planul de încadrare a 
terasei); titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren sau contractul de 
arendă funciară; autorizaţia sanitară de funcţionare; autorizaţia veterinar-sanitară; 
extrasul din Registrul de Stat. 

 

V. CERINȚE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU  
AL COMERCIANŢILOR 

 

12. Desfășurarea activității de comerț (baruri, terase, restaurante, săli de ceremonii, disco-
baruri) şi prestări servicii (vulcanizare, spălătorii) în intervalul orelor 22.00-06.00 în 
perimetrul următoarelor străzi și zone: 
12.1. în zone în care sunt amplasate case de locuit, blocuri locative, spitale, orfelinate, zone 

turistice etc; 
12.2. se stabileşte că, lansarea focurilor de artificii se vor efectua pînă la ora 22.00; 
12.3. agenţii economici, care activează cu program prelungit (după ora 22.00 şi la 

comandă), sunt obligaţi să asigure izolaţie fonică şi să instaleze sistem de 
supraveghere video în preajma spaţiului aferent unităţilor comerciale, în vederea 
respectării şi menţinerii ordinii publice. 

 

VI. ÎNCĂLCAREA REGULILOR DE COMERŢ  
 

13. Încălcarea regulilor de comerţ de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, 
indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către 
persoanele fizice care practică comerţul, se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

14. La desfăşurarea activităţii de comerţ, comercianţii sunt responsabili de respectarea legislaţiei 
sanitare, sanitar-veterinare, de prevenirea şi stingerea incendiilor, de protecţia mediului, 
precum şi de respectarea legislaţiei specifice domeniului de activitate. 

 
 

Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul         Larisa NISTIRENCO 
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