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CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE Nr. 51/4
Din 11 iulie

2006

Cu privire la interzicerea amplasării
de noi gherete, tarabe şi puncte mobile
în centrul-nucleu ictoric şi pe străzile
principale ale municipiului Chişinău

Având în vedere nota informativă a Direcţiei generale arhitectură şi
urbanism, prevederile dispoziţiei primarului general nr. 878-d din 03.09.2004
„Cu privire la stoparea amplasării de noi gherete în sectoarele Botanica,
Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani ale municipiului Chişinău”, în temeiul
art.11 (1) lit. a), art. 18 (2) lit. x) şi 23 (4) din Legea Republicii Moldova nr.
123-XV din 18.03.03 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul
municipal Chişinău DECIDE:
1. Se interzice autorizarea amplasării de noi gherete, tarabe (cu
excepţia gheretelor şi tarabelor pentru comercializarea presei periodice),
aparate de apă gazată şi puncte mobile (automobile, microbuze,
autocamioane, cisterne etc.) în centrul – nucleu istoric al municipiului
Chişinău, amplasat în perimetrul străzilor: str. Alexe Mateevici, str. Constantin
Stere, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Sf. Andrei, str. Ivan Zaikin, str.
Albişoara, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, str. Bucureşti,
str. Lev Tolstoi şi pe bulevardele, străzile principale şi pieţele enumerate:
- în sectorul Centru: bd. Ştefan cel mare şi Sfânt, str. A. Puşkin, str.
Ciuflea, bd. Iu. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, pieţele din faţa Gării
Feroviare şi Autogării Centru, str. Armenească, str. Tighina, str. Mitropolit
Varlaam (în perimetrul Pieţei Centrale);
- în sectorul Botanica: bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Cuza-Vodă,
str. Independenţei;
- în sectorul Buiucani: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. A. Puşkin, str.
Ion Creangă, Calea Ieşilor, str. Alba Iulia;
- în sectorul Râşcani: bd. Renaşterii, bd. Moscova, str. A. Puşkin, str.
Ceucari, str. Bogdan-Voievod;

- în sectorul Ciocana: str. Alecu Russo, bd. Mircea cel Bătrân, str. prof.
Ion Dumeniuk, str. Petru Zadnipru, str. M. Sadoveanu, str. Meşterul Manole,
str. Voluntarilor, str. Igor Vieru, str. Ginta Latină, str. Nicolae Milescu
Spătarul, str. M. Drăgan, str. Uzinelor.
Preturile de sector vor stabili, ca excepţie, locul şi termenul de
desfăşurare a iarmaroacelor de toamnă.
De la data publicării prezentei decizii, se interzice preturilor de sector
şi Direcţiei generale arhitectură şi urbanism să admită cererile-model pentru
autorizarea amplasării obiectivelor enumerate pe adresele menţionate în pct. 1.
2. Se anulează autorizaţiile de amplasare şi funcţionare, după expirarea
termenului de valabilitate, cu demontarea (după caz - reamplasarea) şi
reamenajarea terenului, în modul stabilit, după cum urmează:
- gheretele amplasate pe comunicaţiile inginereşti, în baza demersului
serviciului respectiv;
- gheretele amplasate în spaţii verzi (din categoriile de funcţionalitate,
clasificate conform art. 16 din Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999,
constituie din grădini, parcuri, păduri-parcuri şi scuaruri, aprobate şi
delimitate prin decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 19/1 din 28
septembrie 2000);
- gheretele ce ocupă o suprafaţă mai mare de 12 mp (suprafaţa
calculându-se după dimensiunile exterioare ale gheretei);
- gheretele, care comercializează articole din tutun, amplasate la
distanţa de până la 50m de instituţiile de învăţământ şi instituţiile preşcolare.
3. Se anulează autorizaţiile de amplasare şi funcţionare, după expirarea
termenului de valabilitate, a punctelor mobile (automobile, microbuze,
autocamioane, cisterne etc.), amplasate în centrul – nucleu istoric, în
bulevardele, străzile şi pieţele enumerate în pct. 1 al prezentei decizii.
4. Se interzice atribuirea loturilor de pământ pentru extinderea
gheretelor în pavilioane, cât şi pentru utilizarea ulterioară a pavilioanelor
amplasate neautorizat sau a gheretelor extinse neautorizat.
5. Se interzice prelungirea contractelor de arendă funciară a terenurilor
destinate pentru exploatarea ulterioară a gheretei comerciale cu terasă de
vară, ce contravin prevederilor Regulamentului organizării teraselor de vară
şi amplasării gheretelor comerciale pe teritoriul municipiului Chişinău, aprobat
prin decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 6/31 din 23.03.2000.
6. Direcţia generală finanţe (dna Tatiana Cuneţchi) va prevedea în
bugetul municipiului Chişinău sursa de acoperire financiară a acţiunilor ce
ţin de realizarea mecanismului de demontare forţată a gheretelor.
7. Direcţia generală arhitectură şi urbanism (dl Nicon Zaporojan),
Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (dl Vladimir

Nirca), de comun acord cu preturile de sector, vor elabora proiectul de
decizie cu privire modificarea Regulamentului organizării teraselor de vară şi
amplasării gheretelor comerciale pe teritoriul municipiului Chişinău, aprobat
prin decizie Primăriei municipiului Chişinău nr. 6/31 din 23.03.2000.
8. Preturile de sector, de comun acord cu Direcţia generală arhitectură
şi urbanism, vor efectua inventarierea gheretelor amplasate în intravilanul
municipiului Chişinău, întocmind listele pentru tranşa a treia de anulare a
autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a gheretelor în cazurile expirării
termenelor de valabilitate, cu demontarea ulterioară a acestora în baza
dispoziţiei primarului general.
9. Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa publicului larg prin
intermediul mass-media.
10. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Petru Şveţ, pretorii de sector
dnii Ion Gabura, Vladimir Guriţenco, Valeriu Nemerenco, pretorii interimari
dnii Petru Budurin, Veaceslav Pancioha, vor asigura controlul executării
prevederilor prezentei decizii.
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