PROCES-VERBAL
al Celulei de criză a Comisiei extraordinare pentru Situații Excepționale
din mun. Ungheni

Nr. 9

14. 04.2020

Total membrii celulei - 13 pers.
Au fost prezenți: 9 membri ai Celulei de criză a Comisiei Situații Excepționale din mun. Ungheni:
Ambros Alexandru, Călușcă Ion, Ciobanu Ghenadie, Scutaru Petru, Iurii Oleg, Talmaci Sergiu,
Drobot Aurel, Conihov Claudia, Donici Nicolae
Invitați: Poia Vera, viceprimar al mun. Ungheni, Chirilov Haralambie, președintele COOP Ungheni,
Sîrghi Alexandru, director interimar Piața mixtă din mun. Ungheni, Scutaru Viorel, șef Direcție
Agricultură a raionului Ungheni, Vlădeanu Anatol, specialist probleme în comerț Primăria mun.
Ungheni.
ORDINEA DE ZI:
I. Cu privire la permiterea comerțul ambulant cu produse agricole vegetale de producție
proprie.
A informat: A. Ambros, președintele CSE a Primăriei mun. Ungheni
Reieșind din DISPOZIȚIA nr. 15 din 08 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova pe perioada stării de urgență, se permite comerțul ambulant cu produse agricole
vegetale de producție proprie în baza autorizației de amplasare, emise de autoritatea publică locală, cu
asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19. Celula
de criză urmează să decidă în privința identificării unui teren de comercializare a produselor
menționate.
Au luat cuvântul: Scutaru Viorel, Drobot Aurel, Talmaci Sergiu, Vlădeanu Anatol, Chirilov
Haralambie, Ciobanu Ghenadie.
S-A HOTĂRÂT:
1. Se ia act de DISPOZIȚIA nr. 15 din 08 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova.
2. Pe perioada stării de urgență, începând cu data de 15 aprilie 2020, se autorizează comerțul
ambulant cu produse agricole vegetale de producție proprie pe teritotiul (teren) adiacent între
parcarea supermarketului ”Slavena” și Piața mixtă centrală din mun. Ungheni, denumit în
continuare teren.
3. Activitățile pe teren se vor desfășura de marți până duminică, de la ora 6.00 până la 17.00.
4. Primăria mun. Ungheni va elibera autorizațiile de desfășurare a comerțului cu produse agricole
vegetale de producție proprie pe teren pentru agenții economici și persoanele fizice din raionul
Ungheni, începând cu data de 15 aprilie 2020.
5. Se permite accesul pe teren numai din strada Decebal, drum de acces adiacent supermarketului
Slavena.
6. Comercianții care întră pe teren cu unități de transport să asigure igenizarea și dezinfectarea
transportului.
7. Comercianții care vor desfășura activități pe teren sunt obligați:
- să dețină și să folosească dozatoare cu dezinfectanți pentru folosință personală și cumpărători
- să respecte regulile de igienă personală, să folosească măști și mănuși de protecție, să nu admită
atingerea produselor de către cumpărători.
8. UCOOP Ungheni (director D. Malanciuc, vicedirector Sîrghi A.):

- va asigura zilnic salubrizarea, igienizarea și dezinfectarea teritoriului (teren) și obiectelor
mobiliere (tarabe, mese, coșuri de gunoi etc.)
- va asigura blocarea fizică a intrărilor pe teren din partea str. Porumbescu și de pe teritoriile
adiacente ale Pieței mixte din mun. Ungheni
- va asigura amplasarea comercianților la o distanță de cel puțin 5 metri unul de la altul
- va asigura fluentizarea întrării pe teren a cumpărătorilor pentru evitarea formării aglomerațiilor.
9. Direcția Centrului Sănătate Publică Ungheni va asigura monitorizarea condițiilor de
comercializare și respectare a normelor sanitare pe teren, pentru neadmiterea răspândirii infecției
COVID -19.
10. Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor va asigura supravegherea și controlul calității
comercializări produselor agricole vegetale de producție proprie pe teren, pe perioada stării de
urgență.
11. Inspectoratul de Poliție Ungheni, în comun cu Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor,
vor asigura pe teren numai comerțul ambulant cu produse agricole vegetale de producție proprie.
12. Responsabilii relații cu publicul și mass-media din cadrul Administrației Publice Locale de
nivelul I și II vor aduce la cunoștința poulației raionului Ungheni despre prezenta Hotărâre, prin
intermediul publicațiilor periodice, rețelelor de socializare etc.

Au votat: unanim
Președintele CSE mun. Ungheni , Alexandru Ambros
Secretarul Comisiei, Ghenadie Ciobanu

