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DECIZIE Nr.6/7 

din 12 iulie 2017 

 
Cu privire la aprobarea 

 Regulamentului pieţei 

 

În temeiul art.14 alin.2, lit.a) al Legii  nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind  administraţia 

publică locală”, Legea nr.231 din  23.09.2010 „cu privire la comerţul interior”, Hotărîrea 

Guvernului Nr. 955 din  21.08.2004 „despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a 

pieţelor”,  Hotărîrea Guvernului Nr. 517 din  18.09.1996 „cu privire la aprobarea Regulilor de 

funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica 

Moldova” şi luînd în consideraţie avizul din 12.07.2017 a comisiei consultative pentru 

problemele administrative, economice, buget şi finanţe, protecţiei socială şi sănătate publică, 

Consiliul comunei Coşniţa DECIDE: 

  

1. Se ia act de informaţia prezentată. 

2. Se creează „Piaţa mixtă din s. Coşniţa” cu amplasarea pe teritoriul terenului cu nr. 

cadastral 3818114.240 şi adresa juridică – s. Coşniţa, str. Coşniţa 180, r. Dubăsari, MD-

4572. 

3. Se numeşte în calitate de administrator al Pieţei mixte din s. Coşniţa A.O. "Mişcarea 

Combatanţilor al Conflictului pentru Integritatea Republicii Moldova din 1992 Platoul 

Coşniţa". 

4. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a pieţei mixte din s. Coşniţa conform anexei nr. 

1. 

5. Se aprobă Programul de lucru al pieţei mixte din s. Coşniţa conform anexei nr. 2. 

6. Se aprobă lista de preţuri pentru amplasarea unităţilor comerciale pe teritoriul pieţei 

conform anexei nr. 3. 

7. Se pune în sarcina Secretarului Consiliului local, doamnei Danilov Ina, informarea 

Serviciului de Deservire Fiscală Dubăsari, despre aprobarea Regulamentului precum şi 

transmiterea în termenii prevăzuţi de legislaţia în vigoare a Deciziei sus-menţionate.  

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina domnului Gafeli Alexei, 

primarul com.Coşniţa. 

 

 
  Au votat: Pentru-13 

 

Preşedintele şedinţei                                                      Vladimir Cibuc 

 

Secretarul Consiliului  

comunei Coşniţa                                                             Ina Danilov 
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