
 

 
 

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  

 

 
  

D E C I Z I E  

nr. _______________       din ___________________ 

 

Cu privire la operarea de 

modificări la Regulamentul privind 

desfășurarea activității de comerț 

în municipiul Chișinău, aprobat 

prin decizia CMC nr. 17/5 din 

01.10.2020 

 

În scopul prevenirii blocării procesului de organizare și notificare a activității 

teraselor amplasate adiacent unităților de alimentație publică pe teren municipal, fără 

relații funciare, în contextul oferirii posibilității de extindere a suprafețelor comerciale în 

aer liber pentru deservirea consumatorilor, pentru stimularea comerțului organizat și 

modern, precum și în scopul creșterii acumulărilor mijloacelor financiare în bugetul 

local, în temeiul Legii nr. 231 din 23.09.2010 „Cu privire la comerțul interior” și Legii 

nr. 436 din 28.12.2006 ,,Privind administrația publică locală”, Legii nr.136 din 

17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”, Consiliul municipal Chișinău 

DECIDE: 

 

1.Se operează modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de comerț în 

teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal nr. 17/5 din 

01.10.2020, după cum urmează: 

 

1.1. La pct. 3.1.1. din anexa nr. 3 al Regulamentului privind desfășurarea activității 

de comerț, alineatul: ”d) contractul de superficie/locațiune funciară și decizia 

CMC (pentru terasele, amplasate pe teren proprietate municipală, de pe lângă 

unitățile de alimentație publică permanente)”, se exclude. 

 

1.2. La pct. 3.5. alin. 2, textul:„Amplasarea teraselor pe teren proprietate 

municipală, organizate pe lângă unitățile de alimentație publică permanente, se va 

face în baza deciziei CMC și a contractului de superficie/locațiune funciară, 

încheiat cu Primăria mun. Chișinău. Perioada de funcționare a acestor terase va fi 

stabilită în decizia CMC și în contractul de superficie/locațiune funciară.”, se 

exclude. 

 

1.3. Pct. 2.5., din anexa nr. 3 la Regulament „Terasele separate, organizare pe 

teren municipal fără relații funciare funcționează doar în perioada aprilie-

octombrie”, – se exclude. 

 

1.4. La pct. 3.1. din anexa nr. 3 la Regulament, cuvintele „de vară”, – se exclud. 

 



 

 2. Direcția relații publice și buget civil (dl Vasile Chirilescu) va asigura mediatizarea 

prezentei decizii. 

 3. Se pune în sarcina viceprimarului, dna Inga Ionesii, controlul executării prevederilor 

prezentei decizii. 

 

 4. Prezenta decizie intră în vigoare din data adoptării. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

     

SECRETAR INTERIMAR 

AL CONSILIULUI         Adrian TALMACI 

  



 

 

Notă informativă 

cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 17/5 din 01.10.2020 ,,Cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul 

Chișinău” 
 

 

1.  Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Viceprimarul municipiului Chișinău, dna Inga Ionesii 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite 

În conformitate cu prevederile pct. 3.1.1 alin. d) din Anexa nr. 5 din Regulamentul privind 

desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Chișinău nr. 17/5 din 01.10.2020 este stipulat că la depunerea notificării privind 

inițierea activității de comerț pentru terasele de alimentație publică amplasate adiacent unităților 

de alimentație publică pe teren municipal fără relații funciare este necesară anexarea 

contractului de superficie/locațiune funciară, încheiat cu Primăria municipiului Chișinău.  

Astfel, în situația creată, agenții economici care prestează servicii de alimentație publică la 

terasele amplasate pe lângă unitățile de alimentație publică pe teren municipal, fără relații 

funciare ajung într-un blocaj dat fiind faptul că atribuirea contractului de superficie/locațiune 

funciară este o procedură îndelungată și anevoioasă.  

Procedura anterioară stabilită prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 privind obținerea 

schemelor de amplasare pentru terasele de alimentație publică de către agenții economici de la 

preturile de sector era una viabilă și simplificată, ceea ce facilita agenții economici în vederea 

organizării și notificării activității teraselor amplasate adiacent unităților de alimentație publică 

pe teren municipal fără relații funciare.  

Menționăm că, potrivit pct.51 din Anexa nr. 3 din Decizia CMC nr. 25/1 din 29 decembrie 

2020 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021” este 

stabilită cota taxei pentru terase de alimentație publică amplasate pe teren municipal, fără relații 

funciare (în funcție de suprafața ocupată) este de 500 lei/m
2
, și respectiv, simplificarea 

procedurii va contribui la sporirea acumulărilor mijloacelor financiare în bugetul local.  

În legătură cu starea de urgență declarată pe teritoriul RM începând cu 01.04.2021 și 

restricțiile impuse de autorități pentru unitățile de alimentație publică, considerăm necesară 

extinderea suprafețelor comerciale în aer liber pentru deservirea consumatorilor prin 

intermediul teraselor adiacent unităților de alimentație publică. 
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

- 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Se propune operarea cu modificări la Regulamentul privind desfășurarea activității de 

comerț în teritoriul mun. Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 01.10.2020,prin 

excluderea pct. 3.1.1. din anexa nr. 3 la Regulament, alineatul ”d) contractul de 

superficie/locațiune funciară și decizia CMC (pentru terasele, amplasate pe teren proprietate 

municipală, de pe lângă unitățile de alimentație publică permanente)” și pct. 3.5. alineatul doi 

”Amplasarea teraselor pe teren proprietate municipală, organizate pe lângă unitățile de 

alimentație publică permanente, se va face în baza deciziei CMC și a contractului de 

superficie/locațiune funciară, încheiat cu Primăria mun. Chișinău. Perioada de funcționare a 

acestor terase va fi stabilită în decizia CMC și în contractul de superficie/locațiune funciară”, 

fapt ce va simplifica organizarea și desfășurarea activității la terasele de alimentație publică pe 

teritoriul municipiului Chișinău. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

 Elaborarea Regulamentului respectiv este efectuată în limitele bugetului stabilit, nu 

necesită surse financiare suplimentare. 

 Cheltuieli suplimentare finanțate din contul bugetului municipal nu vor avea loc. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



 

Aprobarea prezentei decizii nu implică modificarea altor acte normative.  

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

 

8. Constatările expertizei anticorupție 

 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

- 

10. Constatările expertizei juridice 

 

11. Constatările altor expertize 

 
 

 

 

 

 

Șef al Direcției generale 

economie, comerț și turism a CMC       Roman VITIUC 

 
 

 

 

 

 

 


