Anexă
la Decizia Consiliului sătesc
Răuțel nr.2/3 din 18.05.2018
REGULAMENTUL
privind desfăşurarea activităţii de comerț în
satul Răuțel
DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerț în satul Răuțel (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 activității de comerț
în satul Răuțel în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231
din 23 septembrie 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.
2.7.cerințe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea
anumitor forme de comerț.
3. Noțiunile din prezentul Regulament au semnificația stabilită de Legea nr.231 din 23
septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și alte acte normative în vigoare.
INTERDICŢII PRIVIND DESFĂȘURAREA UNOR FORME DE COMERȚ
Comerţul ambulant
4. Comerțul ambulant se desfășoară cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și normelor
sanitar-veterinare, prin intermediul unităților mobile în locurile prevăzute în pct. 8 din
Regulament și în cadrul comerțului stradal
5. Se interzice desfășurarea comerțului ambulant în perimetrul următoarelor străzi și zone:
− Str. Ștefan cel Mare
− Zona Gimnaziului ”Alexei Mateevici” din s. Răuțel
− Zona Grădiniței-creșă ”Ghiocel”
− Zona parcului public
− Zona Centrului de meșteșuguri tradiționale
6. Străzile și zonele în perimetrul cărora este interzisă desfășurarea activității de comerț sînt
marcate în anexa nr. 1 la Regulament.
7. Prin derogare de la prevederile pct.5, se permite desfășurarea activității de comerț în
perimetrul străzilor și zonelor stabilite pct.5 în zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilelor
de sîmbătă și duminică, în cadrul activităților culturale, conform dispoziției Primarului s.
Răuțel.

8. Activitatea de comerț ambulant desfășurată în cadrul târgurilor, expozițiilor, activităților
culturale, sportive se realizează în temeiul notificării depuse și în condițiile stabilite prin
dispoziția primarului.
Activitatea piețelor
9. Se permite desfășurarea activității piețelor în perimetrul următoarelor zone:
− Zona SRL ”Sicdanola”
− Zona OMF Răuțel
10. Străzile și zonele în perimetrul cărora este permisă activitatea piețelor sînt marcate în Anexa
nr. 2 la Regulament.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ ÎN APROPIEREA EDIFICIILOR ȘI
ZONELOR STABILITE DE LEGE
11. Activitatea de comerţ în apropiere de edificiile autorităţilor publice, instituţiilor de învăţămînt,
instituţiilor medicale, lăcaşurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu
valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, se desfăşpară respectând următoarele cerinţe:
− Respectarea normelor sanitare;
− Funţionarea grupului sanitar în interiorul barurilor, disco-barului;
− Existenţa şi funcţionarea grupului sanitar de exterior la magazinele ce dispun de terasă şi
comercializează băuturi cu consum pe loc;
− Amenajarea şi întreţinerea în ordine a terenului adiacent instituţiei.
INTERDICŢII PRIVIND COMERCIALIZA UNOR PRODUSE SAU PRESTAREA UNOR
SERVICII
Comercializarea producției alcoolice
12. Se interzice comercializarea producției alcoolice în raza a 50m din preajma instituţiilor de
învăţămînt și lăcașurilor de cult.
13. Se interzice comercializarea producției alcoolice prin intermediul comerțului ambulant ,cu
excepția cazurilor prevăzute la pct. 7 și 8 din Regulament.
14. Se interzice comercializarea producției alcoolice în perimetrul locativ al s. Răuțel după orele
2200.
15. Comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice se va efectua în conformitate cu Regulile
de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
212 din 04.04.1995 și în baza licenței pentru desfacerea acestor băuturi.
Jocuri de noroc
16. Se interzice amplasarea sălilor de joc și aparatelor de joc, și desfășurarea jocurilor de noroc
în teritoriul satului Răuțel.
CERINȚE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANŢILOR
17. Desfăşurarea activităţii de comerţ și/sau prestări servicii în satul Răuțel se realizează în
intervalul de timp 700 - 2200.
18. Se permite desfășurarea activității de comerț și/sau prestări servicii peste programul stabilit la
pct 16 în cazurile și conform condițiilor prevăzute la pct. 7 și 8 din Regulament.
19. Desfășurarea activităților comerciale și/sau prestări servicii în intervalul de timp 2200 – 700
și/sau în regim non stop se permite doar în următoarele condiții:
a) unitățile comerciale trebuie să fie dotate cu camere de supraveghere video în stare
funcțională;
b) să asigure iluminarea terenului adiacent localului;
c) camerele de supraveghere video și corpurile de iluminat se vor instala conform
prescripțiilor pentru evitarea zonelor oarbe.

Anexa nr.1 la Regulamentul de
desfăşurare a activităţii de comerț
în satul Răuțel
Străzile și zonele în perimetrul cărora este interzis desfășurarea comerțului ambulant

Anexa nr.2 la Regulamentul de
desfăşurare a activităţii de comerț
în satul Răuțel
Străzile și zonele în perimetrul cărora este permisă activitatea piețelor

