
 Proiect 

 

REGULAMENT 

privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat 

al autorităţii publice locale 

în comuna Coşniţa 

                        

Art.1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a Regulamentului 

(1) Prezentul Regulament stabileşte principiile generale de amplasare a unor 

categorii de bunuri mobile pe teritoriul public şi privat al autorităţii publice locale a 

comunei Coşniţa (APL Coşniţa). 

(2) Scopul prezentului regulament este crearea cadrului juridic corespunzător 

pentru asigurarea bunei amenajări a localităţilor comunei Coşniţa. 

(3) Terenurile aparţinînd domeniului public sau privat al APL Coşniţa pot fi 

ocupate ocazional, gratuit, pe o perioadă determinată de timp, fără licitație publică, 

pentru depozitarea materialelor de construcții (ex. nisip, balast, ciment, cărămizi, 

material lemnos, schele etc.), staționarea unităților de transport (tractor, combină, 

remorcă, autobasculante, autospeciale etc.) și a combustibililor solizi folosiți la 

încălzirea locuințelor. 

(4) Se supune reglementărilor prezentului regulament ocuparea domeniului public 

sau privat al APL Coşniţa pentru un termen ce depăşeşte 72 ore. 

(5) Depozitarea materialelor se va face în locurile stabilite de către Primăria 

comunei Coşniţa. 

(6) Nerespectarea prezentului regulament atrage după sine răspunderea 

contravențională corespunzătoare conform legislației în vigoare. 

(7) Prezentul regulament nu reglementează condițiile de ocupare a terenurilor cu 

construcții provizorii (gherete, panouri publicitare, chioșcuri şi tonete închise, etc.) 

amplasate în scopuri comerciale. 

(8) Prezentul regulament nu se aplică în cazul unităților de transport individuale 

gen autoturism care staţionează conform Regulamentului circulaţiei rutiere al 

Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Depunerea documentelor pentru obţinerea acordului de amplasare 

(1) Persoana fizică sau juridică care solicită ocuparea temporară a domeniului public 

sau privat al comunei Coşniţa, în scopurile definite mai sus, vor depune la persoana 

resonsabilă de stabilită prin Dispoziţia primarului o cerere tipizată prin care solicită 

eliberarea unui acord de ocupare temporară a domeniului public. 

(2) Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

- numele şi prenumele solicitantului, inclusiv denumirea întreprinderii în cazul 

persoanelor juridice; 

- adresa (sediul), nr. telefon/fax; 

- scopul ocupării terenului; 

- suprafaţa ocupată; 



- perioada pentru care se solicită ocuparea temporară a domeniului public/privat al 

Primăriei comunei Coşniţa; 

- acordul privind asumarea responsabilității pentru restabilirea terenului ocupat la 

starea în care acesta se afla pînă la ocupare. 

(3) Cererea va fi concomitent însoțită de următoarele documente în copie și în 

original pentru verificarea corespunderii cu acesta: 

Pentru persoane fizice: 

- Copia buletinului de identitate; 

- Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul local; 

- Schiţă de amplasare în zonă cu identificarea locului solicitat. 

Pentru persoane juridice: 

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii; 

- Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul local; 

- Autorizația de funcționare; 

- Schiţă de amplasare în zonă cu identificarea locului solicitat. 

(4) Neprezentare în termen a cererii şi documentelor aferente acesteia poate fi temeiul 

refuzului pentru eliberarea acordului pentru ocuparea locului solicitat. 

(5) Depășirea termenului de depozitare a materialelor prevăzut în acord va duce la 

sesizarea organelor abilitate de control cu eventuală răspundere contravențională 

conform legislației în vigoare. 

Art.3. Registrul de evidenţă a cererilor şi acordurilor eliberate 

(1) Toate cererile pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat al 

comunei Coşniţa vor fi înregistrate separat în Registrul cererilor şi acordurilor 

eliberate. 

(2) Persoana responsabilă de gestionarea registrului şi procesului de înregistrare a 

cererilor este numită prin Dspoziţia primarului. 

(3) La depunerea cererilor, solicitanţii în mod obligatoriu vor confirma actu de 

prezentare a cererii prin aplicarea semnăturii în Registru. 

(4) Registru va conţine în mod obligatoriu următoarele informaţii: 

- Numărul de ordine; 

- Numele, prenumele solicitantului; 

- Data depunerii cererii; 

- Lista documentelor anexate la cerere; 

- Spaţiu pentru aplicarea semnăturii solicitantului privind confirmarea depunerii 

cererii; 

- Indicaţia privind eliberarea acordului sau refuzului de amplasare; 

- Data eliberării acordului sau refuzului de amplasare; 

- Spaţiu pentru aplicarea semnăturii solicitantului privind confirmarea 

recepţionării acordului sau refuzului de amplasare; 

(5) Registrul va fi ţinut sigilat, cu numerotarea tuturor paginilor acestuia. 

 

 



Art.4. Conţinutul şi eliberarea acordului de amplasare 

(1) Primăria Comunei Coşniţa,  în termen de cel mult 3 zile lucrative de la depunerea 

cererii, va elibera acordul de principiu sau refuzul pentru ocuparea locului solicitat 

din domeniul public sau privat al comunei Coşniţa.  

(2) Acordul de ocupare temporară a domeniului public va cuprinde datele de 

identificare ale solicitantului, locaţia aprobată, suprafaţa ocupată şi perioada pentru 

care  este valabilă amplasarea bunurilor. 

(3) Se interzice ocuparea domeniului public sau privat al comunei Coşniţa de 

persoane fizice sau juridice care au înregistrate datorii nestinse la bugetul local. 

(4) În cazul în care timp de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii primăria nu a 

eliberat un acord sau refuz pentru ocuparea locului solicitat, cererea respectivă se 

consideră acceptată prin tăcere pentru un termen de 31 zile de la data solicitată pentru 

amplasareea bunurilor conform cererii. 

Notă: În situaţia în care pentru aceleaşi amplasamente se înregistrează mai multe 

solicitări, ocuparea domeniului public sau privat se va face ca urmare a aplicării 

principiului „primul venit primul servit” în favoarea primei cereri înregistrate. 

Art.5. Obligaţii şi responsabilităţi 

(1) La expirarea perioadei de ocupare a domeniului public, Primăria comunei Coşniţa 

va verifica starea spaţiului public/privat anterior ocupat pentru a constata respectarea 

prezentului regulament. 

(2) În cazul deteriorării terenului din spaţiului public/privat ocupat, după expirarea 

termenului de valabilitate a acordului de amplasare, terenul afectat va fi refăcut la 

starea inițială pe cheltuiala celui care l-a ocupat. 

(3) Persoanele fizice/juridice se consideră descărcaţi de obligaţiile în raport cu 

domeniul public/privat vizat doar în cazul în care timp de 5 zile lucrătoare după 

expirarea termenului de valabilitate a acordului de amplasare aceştia nu au fost 

informaţi cu privire la careva neclarităţi. 

Art.6. Răspunderea pentru încălcarea regulamentului privind ocuparea 

temporară a domeniului public şi privat în comuna Coşniţa 

(1) Constituie încălcare a prezentului regulament următoarele fapte săvîrşite de 

agentul economic/persoana fizică după cum urmează: 

a) Utilizarea în scopuri comerciale a terenului acordat prin Acord de amplasare a 

domeniului public/privat al comunei Coşniţa este interzisă şi duce la anularea 

acordului vizat. 

b) Depăşirea termenului de ocupare temporară a domeniului se sancţionează la 

prima abatere cu avertisment, apoi cu amendă conform Codului 

contravențional. 

c) Ocuparea domeniului public/privat al comunei Coşniţa în scopuri necomerciale 

pentru o perioadă mai îndelungată de 72 ore în lipsa acordului de amplasare se 

sancţionează cu amendă conform Codului contravențional. 



d) Ocuparea domeniului public/privat al comunei Coşniţa în scopuri comerciale 

în lipsa actelor permisive se sancţionează cu amendă conform Codului 

contravențional. 

(2) Încălcarea prevederilor prezentui regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională sau penală. 
(3) Constatarea încăţcărilor prezentului Regulament şi aplicarea sancţiunilor se face 

de către autoritatea administraţiei publice locale şi alte organe de control abilitate. 

Art.7. Prevederile prezentului regulament se completează şi cu prevederile Codului 

contravențional al Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Anexa 1 

 

        
Numele, prenumele (cîmp obligatoriu) 

        
Denumirea întreprinderii (cîmp opţional) 

        
IDNO/Codul fiscal (cîmp obligatoriu) 

 

 

CERERE 

PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC 

SAU PRIVAT AL COMUNEI COŞNIŢA 

 

Domnule Primar, 

Subsemnatul              

în calitate de (opţional)            

      
(asociat, administrator) 

denumirea întreprinderii (opţional)       cu sediul social în 

localitatea    str      nr.   ap.   etaj   

telefon/fax         

Vă rog să binevoiţi a-mi elibera: « Acordul privind ocuparea temporară a domeniului public » 

pentru amplasarea/depozitarea…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Locul amplasării/depozitării …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

Suprafaţa ocupată ………………………………mp, perioada. ………………………… 

menţiuni………………………………………………………………………………….. 

Anexez prezentei următoarele documente (după caz): 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Cu prevederile regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public şi privat în 

comuna Coşniţa sunt cunoscut. 

 

Data:         Semnătura:     

 



                                                                                                                                                Anexa 2 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI COŞNIŢA 

ACORD DE OCUPARE TEMPORARĂ A DOMENIULUI  PUBLIC/PRIVAT 

Nr. ……../ din…………… 

 

 

Urmare a cererii adresate de Dl/Dna..........….…………… posesor/posesoare a BI/.........….……….. 

reprezentant legal al întreprinderii (opţional) …………………………………………….. cu 

sediul/domiciliul în localitatea……………………...strada……………….....……nr…..et…... ap…., 

Certificat de înregistrare (opţional) nr………… eliberat din data …………….....… 

Se aprobă ocuparea temporară a terenului aparţinînd domeniului public/privat al Comunei Coşniţa  

în suprafaţă de …………………mp, situat pe strada………………… în scopul 

amplasării/depozitării…………………………………………………………………………………. 

              

Ocuparea temporară a terenului aparţinînd domeniului public/privat al Comunei Coşniţa  se face din 

data de….......................pînă în data  de…………………………… 

 

Nerespectarea prevederilor Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public se 

sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

 

Semnătura emitentului:      

       L.Ş. 

Data emiterii:      

 


