
                                                                                                                                       Adoptat  
prin decizia  Consiliului Orăşenesc 

nr. 2/22  din 24.03.2017 

REGULAMENTUL 

de desfăşurare a activităţii de comerţ 

în oraşul Ungheni 

 
1. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Prezentul  regulament  este  elaborat  în conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.215-216 din 19 iulie 2016,  Legii nr. 
105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 49  din  

24.01.1994 cu privire la aprobarea Regulilor de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei 
publice pentru agenţii antreprenoriatului din teritoriul Republicii  Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova 

nr.147 din 12.03.1996 cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei, Hotărârii Guvernului 

Republicii Moldova nr. 517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ 
ambulant în pieţele din Republica Moldova, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1508 din 21.11.2002 cu 

privire la aprobarea  Nomenclatorului-tip  al  unităţilor  de  comerţ  cu  amănuntul,  Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 1209 din 08.11.2007   cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică.   

1.2. Prezentul regulament stabileşte modul de eliberare a notificării privind iniţierea şi încetarea activităţii de comerţ, 
pentru toate persoanele juridice şi fizice care practică asemenea activităţi pe teritoriul oraşului Ungheni,  indiferent de 

tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.  

 

2. ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢILOR  DE COMERŢ 
2.1. Activitatea de comerţ  poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice în conformitate cu cerinţele Legii nr. 231 

din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior”. 
2.2. Comerciantul care desfăşoară activităţile stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 ale Legii cu privire la comerţul interior 

este obligat să angajeze persoane care corespund cerinţelor de pregătire profesională şi de sănătate, anume: 

    1) Persoane implicate nemijlocit în activităţi de preparare, prelucrare, comercializare şi/sau păstrare a produselor 

alimentare şi/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităţilor comerciale sînt obligate să aibă pregătire profesională 
în domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi igienei. 

  2) Persoane implicate nemijlocit în activităţi de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare 

sînt obligate să aibă pregătire profesională în activităţi de întreţinere corporală şi în domeniul igienei.  
    3) Se consideră că persoanele menţionate la alin. 1) şi 2) au pregătirea profesională necesară în cazul în care 

corespund cel puţin uneia din următoarele condiţii: 

    a) au absolvit instituţii de învăţămînt superior sau profesional tehnic, după caz, în domeniul comerţului, 

alimentaţiei publice, activităţilor de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sau în domeniul 
igienei; 

     b) au absolvit cursuri de instruire specializată, după caz, în domeniul alimentaţiei publice, activităţilor de 

întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sau în domeniul igienei, desfăşurate de entităţile 
specificate la art. 13 alin. (5) al legii cu privire la comerţul interior. 

    (4) În cadrul unităţilor comerciale ce desfăşoară activităţi stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 vor fi angajate doar 

persoane ce dispun de certificat medical privind starea sănătăţii, eliberat de instituţiile medico-sanitare publice sau 
private. 

    (5) Persoanele angajate în unităţile comerciale ce desfăşoară activităţi stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 vor fi supuse 

examenului medical privind starea sănătăţii de către instituţiile medico-sanitare publice sau private conform 

periodicităţii stabilite prin hotărîre de Guvern. 
2.3 Pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ, comercianţii trebuie: 

    a) să aibă o pregătire profesională în domeniu;   

    b) să fie înregistraţi conform legislaţiei în vigoare; 
    c) să notifice autoritatea administraţiei publice locale conform prezentei legii cu privire la comerţul interior; 

    d) să obţină licenţa corespunzătoare în cazul practicării unei activităţi supuse licenţierii conform legislaţiei în 

vigoare. 

2.4. Activităţile de jocuri de noroc pot fi desfăşurate doar după obţinerea licenţei emise de Camera de Licenţiere şi a 
autorizaţiei emise de autoritatea administraţiei publice locale în condiţiile Legii nr. 291 din 16 decembrie 2016 cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc. 

2.5. În cazul activităţilor de comerţ, altele decît cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4, comerciantul are dreptul să 
desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. 

2.6. În cazul activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4, precum şi în cazul comerţului ambulant, comerciantul este 

obligat să depună notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la iniţierea 
activităţii. 

 



2.7. Se stabilesc următoarele interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele 

privinţe: 
Se interzice funcţionarea unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii pe teritoriul oraşului Ungheni în lipsa 

notificării de iniţiere a activităţii de comerţ şi/sau prestare servicii comerciale.  
Este interzisă stabilirea programului de lucru în regim prelungit, după orele 23-00 , al unităţilor comerciale şi/sau 

prestare servicii amplasate în blocurile locative, cu excepţie farmaciile şi unităţile de comerţ cu amănuntul produse 

alimentare.  
Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte sau discotecă sunt obligate să asigure 

ordinea în spaţiile proprii precum şi în cele din vecinătatea localului,  prin personal specializat angajat sau prin 

contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor de 
conflict. 

Se interzice emiterea în timpul ceremoniilor din amplificatoarele (boxele)  muzicale care sînt instalate în afara 

încăperilor localului. 

  Este interzisă eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi exploatare a cazinourilor şi sălilor cu aparate de joc cu 
cîştig bănesc în raza de 300 metri de la centrul convenţional al edificiului:  instituţii de învăţămînt,  zone de agrement, 

instituţii medicale, instituţii ale organelor administraţiei publice centrale sau locale.  

Programul de funcţionare a cazinourilor şi sălilor cu aparate de joc cu cîstig bănesc nu poate depăşi intervalul de ore: 

08.00 – 23.00. 

Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice pe teritoriul or. Ungheni sunt obligate la amenajarea 

și întreținerea zonelor adiacente spațiilor de comerț și prestări servicii. 

 

3. Conţinutul  notificării privind iniţierea activităţii de comerţ  
3.1 Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ va corespunde modelului stabilit la anexa nr. 1 şi conţine 

următoarele date: 
    a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului; 

    b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2, cu menţiunea privind comercializarea 

producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun; 
    c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vînzare; 

    d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern; 

    e) suprafaţa comercială (m2);  

    f) capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) – în cazul unităţii de alimentaţie publică; 
    g)  tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii de 

comerţ prin intermediul unităţii mobile;  

    h) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei; 
    i) orarul de lucru ; 

 3.2.  La notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se anexează următoarele acte: 

a) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui 
reprezentant; 

    b)  copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant sau copia de pe decizia consiliului orăşenesc Ungheni - 

în cazul pieţelor; 

c) copia actului care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care este amplasată unitatea 
comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcția și amenajarea pieței, titlul de autentificare a 

dreptului deținătorului de teren, contractul de locațiune/comodat sau, după caz, un alt act), în cazul piețelor, unității de 

comerț amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, teraselor de vară. 
d) copia de pe contractul  încheiat cu întreprinderea de salubrizare cu privire la evacuarea    gunoiului. 

e) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali 

ori, după caz, copia buletinului de identitate; 

f) copia autorizaţiei sanitar-veterinară de funcţionare- în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 
3 la Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior”. 

g) copia autorizaţiei sanitare de funcţionare- în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 4 la 

Legea nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerţul interior”. 
h) Contrac de locaţiune (de comodat)  asupra imobilului; 

i) Pentru pieţele comerciale, discoteci, disco-baruri, cluburi de noapte, saune, se prezintă avizul Direcţiei Situaţii 

Excepţionale”;  
      j)   Pentru unităţile de comerţ în care se comercializează articole pirotehnice, se prezintă avizul Secţiei de poliţie a 

oraşului Ungheni şi respectiv de la Direcţia Situaţii Excepţionale”. 

   3.3.  În termen de cel mult 15 zile de la data notificării, comerciantul este obligat să achite autorităţii administraţiei 

publice locale o plată de notificare în mărime de 100 lei. 

4. Cerinţe faţă de notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 
4.1. Datele incluse de comerciant în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ trebuie să corespundă cerinţelor 

stabilite de lege cu privire la comerţul interior şi de prezentul  regulament de desfăşurare a activităţilor de comerţ în 
oraşul Ungheni. 

4.2. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate 



comercială şi/sau loc de vînzare. 

4.3. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comerciant la Primăria or. Ungheni fizic; 

4.5. Notificările şi copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează în arhiva Primăriei or. Ungheni. 

5.  Recepţionarea notificării 
5.1.  În momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, se respectă următoarea 

procedură: 

    a) se introduc datele din notificare în resursa informaţională în domeniul comerţului; 
    b) se eliberează comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date: 

   – data şi ora de recepţionare a notificării; 

    – numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale; 
    – numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice 

locale care a recepţionat notificarea. 

5.2.  Autoritatea administraţiei publice locale refuză recepţionarea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, în 

momentul depunerii acesteia, doar în următoarele cazuri: 
   a) notificarea nu conţine datele stabilite la punctul 3.1. al prezentului Regulament; 

   b) la notificare nu sînt anexate actele stabilite, de punctele 3.2. şi 3.3. ale prezentului Regulament; 

   c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare. 
5.3. În cazul refuzului de recepţionare a notificării conform punctului 5.2., autoritatea administraţiei publice locale 

este obligată să elibereze comerciantului o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu 

indicarea următoarelor date: 

   a) motivele refuzului de recepţionare a notificării; 
    b) numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice 

locale care a refuzat recepţionarea notificării. 

 

6. Durata desfăşurării activităţii  de comerţ 

6.1. Cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 ale Legii cu privire la comerţul interior, comercianţii 

desfăşoară activităţi de comerţ din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi pînă la 
suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul: 

    a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanţei de judecată; 

    b) notificării de încetare a activităţii de comerţ. 

6.2.  Activităţile de comerţ prevăzute în anexele nr. 3 şi nr. 4 ale Legii cu privire la comerţul interior şi cele 
desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile pot fi iniţiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de 

depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi durează pînă la încetarea activităţii de comerţ conform punctului 

6.1. lit. a) sau b). 
6.3. Activităţile de comerţ în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor 

evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente. 

 

7. Suspendarea (limitarea) activităţii de comerţ 

7.1. Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcţii de control, prin aplicarea 

măsurilor restrictive prevăzute de legislaţie, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat 

conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. 
7.2. Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează) prin suspendarea unui act permisiv/licenţă de către autoritatea 

abilitată, în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de 

reglementare a activităţii de întreprinzător. 

 

8. Încetarea activităţii de comerţ  în temeiul notificării comerciantului 

8.1.  Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începînd cu data de depunere a notificării de încetare 

de către comerciant. 
8.2 La notificarea de încetare a activităţii se anexsează următoarele acte, în copii: 

 a)  actul care confirmă împuternicirile reprezentantului- în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui 

reprezentant; 
a) copia buletinului de identitate al comerciantului sau conducătorului întreprinderii;  

b) autorizaţia de funcţionare în original - în cazul în care la momentul depunerii notificării termenul de 

valabilitate al acesteia nu este expirat; 
c) notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, în original; 

8.3.   De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul: 

    a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză; 

    b) nu va achita taxa stabilită la art. 177 alin. (2)  al  Legii cu privire la comerţul interior pentru unitatea comercială 
în cauză. 

9. Modificarea datelor 

9.1. În cazul necesităţii de schimbare a datelor indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, 
comerciantul depune la autoritatea administraţiei publice locale, în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice pînă 

la data de modificare, notificarea de modificare a datelor. 



9.2. Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor, după caz, actele necesare conform punctelor 3.2. şi 

3.3. ale prezentului Regulament. 

9.3. Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să modifice datele privind unitatea comercială din resursa 

informaţională în domeniul comerţului în cazul în care constată că datele indicate de comerciant în notificare sînt 
eronate. 

10. Taxe 

10.1 Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxă 
pentru unităţile comerciale şi pentru prestări de servicii în conformitate cu legislaţia fiscală.   

10.2. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau pentru prestări de servicii se achită de comerciant în modul stabilit de 

legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ. 

11. Regimul de lucru 

Comerciantul este obligat să desfăşoare activităţi de comerţ/prestări servicii conform regimului de lucru (orarul de 

funcţionare), stabilite de autoritatea administraţiei publice locale în conformitate cu prezentul regulament. 

 

12. Protecţia populaţiei împotriva zgomotului 

 şi a vibraţiei la desfăşurarea  activităţii de comerţ 

12.1 Comercianţii sînt obligaţi să respecte normativele admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei, aprobate de 
Guvern. 

12.2 Se interzice amplasarea unităţilor comerciale care prestează servicii de divertisment (discobaruri, karaoke, săli 

de festivităţi şi alte unităţi similare) în blocuri locative, hoteluri, instituţii de învăţămînt, instituţii medicale sau în 

locaşuri de cult.  
12.3 Unităţile comerciale care utilizează deservirea muzicală (discobaruri, săli de festivităţi şi alte unităţi similare) 

sînt obligate să aplice măsurile necesare de izolaţie fonică în vederea respectării normativelor  admise de emitere a 

zgomotului şi a vibraţiei pentru a nu crea disconfort locatarilor din zona în care sînt amplasate. 
12.4 Măsurarea sau aprecierea nivelului de zgomot şi al vibraţiei este efectuată, la cererea persoanei fizice sau 

juridice interesate, de către: 

    a) Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de sănătate publică; 
    b) agentul constatator numit în baza dispoziției primarului, care va sesiza orgenele competente în cazul depăşirii 

nivelului de zgomot şi vibtraţie; 

    c) laboratoarele şi instituţiile acreditate în conformitate cu legislaţia; 

    d) executorul judecătoresc, conform art. 25 din Codul de executare. 
12.5. Nu se permite  lansarea articolelor pirotehnice în timpul ceremoniilor petrecute în local după ora 22.00 cu 

excepţia cazurilor lansării focurilor de artificii cu ocazia unor evenimente de interes local, naţional sau internaţional, 

conform legii nr. 143 din 17.07.2014 privind regimul articolelor pirotehnice. 

 

13. Comerţul stradal 
Se interzice comerţul stradal în oraşul Ungheni, cu excepţia următoarelor cazururi: 
a) În cadrul sărbătorilor în masă: 

- Pe str. Naţională, în perimetrul str. Al.cel Bun şi str. V. Alecsandri, 

- piaţa Primăriei,  

- scuarul din preajma Primăriei,  

- scuarul G. Vieru,  

- Parcul Central;  

- Sectorul din preajma stadionului orasenesc; 

 
b) În perioada sărbătorile oficiale și religioase. 

- sectorul pietonal al str. Bernardazzi, cu excepţie parcarerea auto din preajma pieţei comerciale; 

- sectorul pietonal al str. Naţională 32, preajma pieţei comerciale; 
- sectorul pietonal din preajma mag. alimentar, str. Naţională, 15; 

- sectorul pietonal din preajma mag. alimentar, str. Naţională, 14 

- sectorul pietonal din preajma unității comerciale, str. Naţională, 12 
 

14. Dispoziţii finale 
14.1.  Situaţiile nereglementate de prezentul Regulament vor fi  deduse din Legea nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire 

la comerţul interior” și alte acte normative . 
14.2.  Prezentul Regulamentul întră în vigoare din momentul adoptării lui.  

 

 
 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

NOTIFICARE  

PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ 

                                          ŞI/SAU PRESTARE SERVICII 

 

CĂTRE  Primăria or.Ungheni                                             DATA______________________ 
 

DE LA AGENTUL ECONOMIC: 

Denumirea______________________________________, cod fiscal____________________ 

Sediul______________________________________________________________________ 

Reprezentat de_________________________în calitate de____________________________ 

Tel.___________________Fax___________________E-mail__________________________ 

 

Notificăm privind iniţierea activităţii de comerţ şi/sau prestare servicii în următoarele condiţii: 

Pentru unitate comercială şi/sau prestare servicii:                      

Adresa unităţii________________________________________________________________                

Denumirea__________________________________________________________________ 

Suprafaţa  (m2)___________  

Capacitatea (loc muncă)____________                   

 

Activităţi de comerţ şi/sau prestare servicii desfăşurate: 

____________________________________________________Codul CAEM_____________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________Codul CAEM_____________ 

Pentru unităţile de alimentaţie publică: 

capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane)____________________________, 

inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane)_______________________________________ 

Comercializarea producţiei alcoolice   DA/NU 

Comercializarea berii     DA/NU 

Comercializarea produselor din tutun             DA/NU 

Desfăşurarea comerţului ambulant   DA/NU 

Comercializarea prin intermediul unităţii mobile DA/NU 

Anexe  în copii: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Declar pe propria răspundere că: 
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte; 

2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia în vigoare; 

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării 

legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate. 

3) să contribui la amenajarea și întreținerea zonelor adiacente spațiilor de comerț și prestări servicii. 

4) să desfășor activitatea în limita următorului orar de activitate____________ 

 

L.Ş.            Semnătura _______________             Numele ______________________________ 

 

     Înregistrată la Primăria or.Ungheni:                                                                                                                                                                
                                                                                             ______________________________ 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

 

NOTIFICARE 

PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII  

INDEPENDENTE DE COMERŢ 

CĂTRE  Primăria or. Ungheni                                             DATA______________________ 

 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele_____________________________IDNO/IDNP____________________ 

Sediul/domiciliul_____________________________________________________________ 

Reprezentat de_________________________în calitate de____________________________ 

Tel.___________________Fax___________________E-mail__________________________ 

 

Notificăm privind iniţierea activităţii indepedente de comerţ în următoarele condiţii: 

Pentru unitate comercială                      

Adresa_____________________________________________________________________                

Denumirea_________________________________________________________________           

Tipul_______________________________________________________________________                  

Suprafaţa comercială (m2)________                    

 

Activităţi de comerţ desfăşurate: 

____________________________________________________Codul CAEM_____________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________Codul CAEM_____________ 

____________________________________________________ 

Anexe: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Declar pe propria răspundere că: 
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte; 

2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia în vigoare; 

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării 

legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate. 

3) să contribui la amenajarea și întreținerea zonelor adiacente spațiilor de comerț și prestări servicii.  

4) să desfășor activitatea în limita următorului orar de activitate____________ 

 

Semnătura _______________             Numele ______________________________ 

      

  Înregistrată la Primăria or.Ungheni: 

                                                                                   

                                                                                  ______________________________ 

 

 

 

Anexa nr. 3 

 

NOTIFICARE  

PRIVIND ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ 

CĂTRE PRIMARUL OR. UNGHENI     DATA ______________ 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele____________________________________IDNO/IDNP____________________ 

Sediul/domiciliul____________________________________________________________________ 

Reprezentat de______________________________________în calitate de______________________ 

Tel.______________________Fax______________________E-mail__________________________ 

 



Notificăm despre încetarea activităţii de comerţ:   

Adresa unităţii comerciale_________________________________________________   

Tipul unităţii comerciale __________________________________________________ 

Denumirea unităţii comerciale______________________________________________   

Activităţi de comerţ desfăşurate: 

_____________________________________________________Codul CAEM_________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Declar pe propria răspundere că: 
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte; 

2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia în vigoare; 

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării 

legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate, 

La notificarea privind încetarea activităţii de comerţ se anexează următoarele documente: 

- autorizaţia de funcţionare în original - în cazul în care la momentul depunerii notificări 

termenul de valabilitate al acesteia nu este expirat, 

        sau, după caz, notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ, în original; 

   

L.Ş.            Semnătura _______________             Numele ______________________________ 

 

 

       Înregistrată la Primăria or.Ungheni: 

                                                                                   

                                                                                  ______________________________ 

 

 

 

Anexa nr. 4 

 

NOTIFICARE DE MODIFICARE A DATELOR  

 

CĂTRE PRIMARUL OR. UNGHENI                  DATA ________________ 
 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele_______________________________________IDNO/IDNP_________________ 

Sediul/domiciliul____________________________________________________________________ 

Reprezentat de_____________________________________în calitate de_______________________ 

Tel._______________________Fax_____________________E-mail__________________________ 

 

Adresa unităţii comerciale_________________________________________________   

Tipul unităţii comerciale __________________________________________________ 

Denumirea unităţii comerciale______________________________________________  

Suprafaţa comercială (m2)_________________________________________________   

Activităţi de comerţ desfăşurate: 

___________________________________________________Codul CAEM____________________ 

___________________________________________________Codul CAEM____________________ 

___________________________________________________Codul CAEM____________________ 

 

Notificăm despre următoarele modificări în activitatea de comerţ: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Declar pe propria răspundere că: 
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte; 



2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia în vigoare; 

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării 

legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate. 

 

Numele ______________________________  Semnătura _________________                    L.Ş. 

       Înregistrată la Primăria or.Ungheni:       
                                                                                                        ______________________________ 

 

Anexa nr. 5 

 

 

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE 

 

Locul încheierii__________________                  „______”  

_________________20_______ora__________ 

        

Agent constatator_________________________________________________________________ 

 (calitatea, numele şi prenumele agentului constatator) 

 

Denumirea autorităţii pe care o reprezintă:_____________________________________________ 

adresa juridică__________________________________________________________________ 

 

1. Datele persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional: 

1.1 

Numele:____________________________Prenumele:_________________Patronimicul:______________

____ 

1.2. Locul naşterii________________________________________ data 

naşterii________________________ 

1.3.Cetăţenia________________________________________ sexul_____________________________ 

1.4. Identificat prin (tipul 

actului)____________________________seria___________________________________________ 

numărul______________eliberat de____________la________________IDNO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  

1.5. Viza de reşedinţă: 

ţara______________localitatea__________________strada_______________________bloc____ap___ 

1.6.Domiciliul:ţara_________________localitatea_____________________strada____________________

____bloc____ap___ 

1.7. Locul de muncă _______________________ ocupaţia__________________________ 

tel:___________ 

1.8. Timpul comiterii: data_______luna _____anul ________ ora comiterii______locul 

comiterii___________              

 (localitatea) 

 Persoana juridică: 

1.9. Denumirea întreprinderii_______________________________________________________________ 

1.10. Sediul (adresa juridică)___________________________________________________________ 

1.11. Ocupaţia (genul principal de activitate)___________________________________________ 

1.12. Codul fiscal al persoanei juridice ________________________________________________      

1.13. Date despre persoana care o reprezintă ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________tel._________________________________________ 

Timpul comiterii: data____luna ________ anul ________ ora comiterii ______locul 

comiterii_____________                                                

(localitatea ) 

Fapta contravenţională:__________________________________________________________________ 



                                       (indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei, circumstanţele 

cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi  

__________________________________________________________________________________ 

 consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Prin  ce a comis o contravenţie, prevăzută de art.___________________________________ 

_______________________________________din Codul contravenţional al R. Moldova. 

 

2. Explicaţiile contravenientului în privinţa căruia s-a întocmit proces-verbal:_______________________               

 Obiecţiile, probele şi completările pe care le aduce în apărarea sa contravenientul  

___________________________________________________________________________  

 

Semnătura: Agentului constatator____________________________________________________ 

Contravenientului_________________________________ 

Victimei________________________________________ 

 

3. Drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 34, 384, 387 Cod contravenţional al Republicii  Moldova au fost 

explicate, pentru ce semnez:_________________________________________________ 

                                                                                     (semnătura contravenientului) 

Pentru a participa la examinarea cazului contravenţional vă prezentaţi pe adresa: 

    _______________________________________________________________________________ 

    la data de  „_____” __________20___ la ora ________________ 

4.  Interpret/traducător_____________________________________________________________ 

                                                                            numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, funcţia 

5. Au fost ridicate corpuri delicte__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________ 

Am luat cunoştinţă de contravenţia imputată, de drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 384 Cod 

contravenţional, iar copia procesului-verbal întocmită conform art.443 C.C. am primit, pentru ce 

semnez:_______________________________________ 

                                                                                                                                                                                    

Contravenient 

 

6.Menţiunea privind refuzul contravenientului de a semna procesul-verbal, motivele 

refuzului_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Martori (martori asistenţi):  

1________________________________________________________________________________ 

 numele, prenumele, patronimicul, viza de domiciliu, telefonul, semnătura 

2________________________________________________________________________________ 

 numele, prenumele, patronimicul, viza de domiciliu, telefonul, semnătura 

 

Semnăturile:  Agent 

constatator____________________________________________________________________ 

                        Contravenient  

___________________________________________________________________________                                                                                



                        Martorii  

___________________________________________________________________________ 

                                         

___________________________________________________________________________ 

                                                            

8. DECIZIA AGENTULUI CONSTATATOR 

8.1. aplicarea sancţiunii 

contravenţionale:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________ 

8.2. de încetare a procesului_______________________________________ 

8.3. de remitere pentru examinare conform competenţei în temeiul 

articolului_______________________________ 

8.3.1. organul 

competent_________________________________________________________________________ 

adresa___________________________________________________________________________ 

8.3.2.cu recomandare________________________________________________________________ 

8.3.3.sancţiunea contravenţională aplicată de agentul 

constatator_________________________________________________________________________ 

Agentul constatator al autorităţii_________________________________________________    

                                                                 (numele, prenumele funcţia agentului constatator  care a examinat 

cauza contravenţională) 

Data _______________________ora_______                                                         

___________________________                                                                                                                             

Contravenient:                                                                                                                                           

(semnătura) 

Amenda contravenţională urmează a fi achitată la contul bancar al bugetului de stat _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  

cu indicarea contului trezorerial de încasări _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

 

NOTĂ:  

 Conform alin. (3) art.34 şi alin. (11) art. 443 Cod contravenţional al Republicii Modova – 

contravenientul este în drept să achite jumătate din amendă dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din 

momentul stabilirii ei de către organul competent care a luat decizia de sancționare.  

                                                                                                                                                   

Drepturile şi obligaţiile îmi sunt aduse la cunoştinţă 

şi  un exemplar al procesului-verbal am primit pentru ce 

semnez___________________________________________                                           (numele, 

prenumele contravenientului, semnătura) 
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