
 

 

 

Proiect 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la interzicerea aprovizionării 

cu bunuri și produse a unităților comerciale 

și/sau de prestări servicii, în orele de vârf 

 

 

În scopul diminuării ambuteiajelor și crearea unui mecanism de fluidizare a 

traficului rutier pe străzile din municipiul Chișinău în orele de vârf, ținând cont  

recomandărilor INP al IGP, în conformitate cu art. 5 (2) din Legea nr. 509 din 

22.06.1995 „Drumurilor”, art. 16, lit. a) și b) din Legea  nr. 131 din 07.06.2007 

„Privind siguranța traficului rutier”, art. 29 (1) lit. l), art. 32 și art. 34 (1) din Legea 

4326-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, art. 16 (1) din 

Legea 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Primarul 

General interimar al municipiului Chișinău DISPUNE: 

1. Se interzice, începând cu 01.09.2019, aprovizionarea unităților comerciale 

și/sau de prestări servicii, amplasate în perimetrul anumitor străzi, conform anexei, 

prin intermediul autocamioanelor staționate direct pe carosabil, în orele de vârf 

07:00 – 09:00 și 17:00 – 19:00. 

2. Se recomandă agenților economici proprietari/gestionari de unități 

comerciale și/sau de prestări servicii de comun acord cu distribuitorii de bunuri și 

produse, revizuirea graficelor de livrare a acestora, în scopul conformării 

prevederilor prezentei dispoziții. 

3. Direcția relații publice și buget civil va face publică prezenta dispoziție în 

termen de 3 (trei) zile, pe pagina-web oficială a Primăriei municipiului Chișinău 

(www.chisinau.md). 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziții se pune în 

seama comandantului Brigăzii de patrulare din cadrul Inspectoratului Național de 

Patrulare. 
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Anexă la dispoziția  

nr. ____ din _________ 2019 

 

 

 

 

 

Lista de străzi pe care se interzice aprovizionarea unităților comerciale și/sau de 

prestări servicii prin intermediul autocamioanelor staționate direct pe carosabil,  

în orele de vârf 07:00 – 09:00 și 17:00 – 19:00 
 

 

 

 

Sectorul Centru:  

Str. Lev Tolstoi, str. N. Testemiteanu, str. C. Vîrnav, str. Pușkin. Str. 

Mitropolit B. Bodoni, str. M. Eminescu, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare si 

Sfânt, str. Armenească, Șos. Hîncești, str. Docuceaev, str. Ion Inculeț, str. Miorița, 

str. Gheorghe Asachi. 

 

Sectorul Buiucani:  

Str. Ion Creangă, str. Vasile Lupu, str. Calea Ieșilor (perimetru str. Milano-

Ion Creangă). 

Sectorul Botanica:  

Șos. Muncești, str. Burebista, str. Hristo Botiev. 

 

Sectorul Rîșcani:  

Str. Socoleni, Calea Orheiului, str. Bogdan Voievod, str. Alecu Russo,         

str. Kiev. 

 

Sectorul Ciocana:  

Str. Aleco Russo, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ginta Latină, str. Vadul lui Vodă. 
 


