Anexa nr.1
la decizia consiliului nr .3/3
din 23.05. 2014

Regulamentul privind amplasarea gheretelor provizorii pe teritoriul
s.Coloniţa
I.Dispoziţii generale

1.1Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor de amplasare a gheretelor
provizorii comerciale pe teritoriul satului Coloniţa pe o perioadă de timp bine
determinată- 3 ani de la un an iniţial cu prelungirea ulterioară pînă la 3 ani .
II. Noţiuni şi condiţii de amplasare şi funcţionare a gheretelor
2.1 Gheretă provizorie- în continuare gheretă este construcţie de tip model
amplasată din elemente uşor demontabile cu suprafaţă pînă la 12 m.p. pentru
organizarea activităţii comerciale sau prestări servicii sociale amplasate pe
terenurile proprietate publică conform schiţei aprobate de consiliul sătesc .
2.2 Pentru obţinerea autorizaţiei de amplasarea gheretei, solicitantul va depune
la Primăria s.Coloniţa cererea corespunzătoare la care va anexa:
-Persoane juridice: certificate de înregistrare şi extrasul din registrul de stat a
întreprinderilor.
-Persoanele fizice: buletin de identitate şi patenta de întreprinzător.
În cerere se va indica obligatoriu genul de activitate care urmează a fi desfăşuratla comerţ specificarea mărfurilor care urmează a fi comercializate, pentru servicii
denumirea şi genul serviciilor.
2.2.1.Autorizaţia pentru amplasarea gheretelor se vor elibera în rezultatul licitaţiei
,(covncurs) organizat de primărie. Unui agent economic ,sau unei personae fizice
poate fi eliberată autorizaţie de amplasare doar pentru o singură gheretă.
2.2.2.Beneficiarul autorizaţiei de amplasare a gheretei nu are dreptul de a
înstrăina sau a transmite în arendă ghereta.
2.3 Cererea depusă urmează a fi examinată în termen de 15 zile cu eliberarea
autorizaţiei de amplasare a gheretei. În cazul refuzului eliberării autorizaţiei
solicitantului în termen de 15 zile urmează a fi comunicat motivul refuzului.

2.4 Autorizaţia de amplasare a gheretei se eliberează iniţial pe un an de zile cu
prelungirea termenului la cererea beneficiarului pînă la 3 ani.
2.5 Suprafaţa terenului aferent unei gherete nu va depăşi 0,03 ha. Planul de
încadrare a gheretei cu indicarea suprafeţei şi hotarele terenului este parte
componentă a autorizaţiei. Terenul aferent gheretei poate fi amenajat doar cu pavaj
uşor demontabil.
2.6 Beneficiarul autorizaţiei de amplasare a gheretei de sinestătător obţine de la
serviciile specializate avizele şi autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea
activităţii.
2.7 Se stabileşte taxa anuală pentru autorizaţiei de amplasare a gheretei în
mărime de 50 lei pentru fiecare m.p. –ghereta plus terenul aferent.
2.8 La expirarea termenului pentru care a fost eliberataă autorizaţia de amplasare
în termen de 30 de zile beneficiarul este obligat să elibereze terenul şi să-l aducă la
situţia iniţială.
În caz de neîncepere a lucrărilor de amplasare a gheretelor în termen de 3 luni de
zile de la eliberarea autorizaţiei primăria este în drept de a retrage autorizaţia fără
restituirea taxei pentru amplasare.
III. Dispoziţii finale
3.1Chestiunile neprevăzute în prezentul regulament se reglementează în
conformitate cu “Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de amplasare şi
funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii sociale pe teritoriul
mun.Chişinău” aprobat prin decizia consiliului municipal Chişinău nr.13/4 din
27.12.2007
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