
COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A MUNICIPIULUI STRĂȘENI 

Hotărâre nr. 9 din 13 aprilie 2020 

 

     În conformitate cu prevederile  Legii nr.212/2004 privind regimul stării de 

urgență, de asediu și de război,  art. 2 din Hotîrârea Parlamentului nr 55/2020 

privind declararea stării de urgență, Dispozițiilor Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, Constatărilor Celulei de monitorizare 

permanentă a evoluției infecției COVID-19, de verificare a respectării prevederilor 

tuturor Hotărârilor Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Strășeni, 

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Strășeni,  

HOTĂRĂȘTE:  

În scopul susținerii producătorilor autohtoni / Gospodăriilor țărănești, în perioada 

stării de urgență: 

1. Se permite persoanelor fizice și juridice -  producătorii din muncipiului 

Strășeni și satul Făgureni, comerțul ambulant din automagazin/remorcă a 

produselor pascale de patiserie, material săditor/flori, semincer, de producție 

proprie,  pe teritoriul municipiului Strășeni și satului Făgureni, cu asigurarea 

obligatorie a respectării normelor pentru combaterea răspândirii infecției 

COVID (minim 3 metri distanță între unitățile comerciale ambulante, cu 

deținerea mijloacelor individuale de protecție (mască de protecție, mănuși). 

2. Se autorizează următoarele sectoare pentru comercializarea produselor 

menționate în punctul 1 al prezentei Hotărâri: 

 Sectorul Centru, strada Mihai Eminescu, 28, platforma  adiacentă 

Consiliului raional; 

 Sectorul Podul Volocii, strada Ștefan cel Mare și Sfânt, intersecție cu 

strada Chișinăului; 

 Sectorul Fundatura, strada Unirii, platforma; 

 Sectorul amplasat la intersecția străzilor Polihronie Sîrcu cu Vasile 

Lupu; 

 Sectorul Podiș, intersecția bd. Păcii cu Petru Rareș; 

 Sectorul Aleea Plopilor, strada Ștefan cel Mare, 215; 

 Sectorul Stația Veterinară, intersecția Sf. Împ. Constantin și Elena – 

strada Codrilor; 

 Sectorul Fabrica de vinuri, strada Orhei, stația de oprire; 

 Satul Făgureni, platforma adiacentă Căminului Cultural. 



3. Pentru solicitarea schemei de amplasare, persoanele vor depune Notificare la 

Primărie, în fiecare zi, de luni până vineri, în intervalul de timp de la ora 8:00 

până la ora 9:00. 

4. Autoritatea publică locală va elibera schema de amplasare, cu indicarea 

locului, după verificarea deținerii/provenenței proprii a producției ( material 

săditor / flori, semincer). 

5. Autoritatea locală, în comun cu persoanele fizice și juridice, ce vor deține 

autorizația de amplasare, au obligația de a marca zona destinată și suprafața 

de vânzare cu semne vizibile, care să orienteze persoanele în respectarea 

distanței de siguranță de minimum 1 metru. 

6. IP Strășeni va monitoriza respectarea punctului 5 al prezentei Hotărâri. 

7. Patentele valabile în perioada stării de urgenţă se suspendă pe perioada 

acesteia. Termenul ce cuprinde perioada de suspendare se restabileşte şi se 

prelungeşte ulterior la cererea titularului de patentă; 

8. Nerespectarea prevederilor/ măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale a 

Municipiului Strășeni, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi 

temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor 

vinovate. 

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul adoptării cu publicarea pe 

pagina oficială a Primăriei municipiului Strășeni. 

       

Președinte al Comisiei pentru Situații Excepționale                       Valentina Casian 

 


