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Cu privire la organizarea
Târgului de Paşte
în temeiul art. 26(5), art.29 alin.(l) lit. h) şi art. 32 alin.(l) din Legea Republicii Moldova nr. 436XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Dispoziţiei primarului oraşului Orhei nr. 143-p
din 18.08.2015 ”Cu privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie” viceprimarul oraşului Orhei DISPUNE:
1. Se organizează, în perioada 09 - 22 aprilie 2017 Târgul de Paşte, expoziţii cu vînzări a
produselor de patiserie (pască, cozonaci), alimentare şi nealimentare şi expoziţii ale meşterilor
populari, conform tematicii sărbătorilor, zilnic, între orele 9:00-20:00.
2. Târgul de Paşte va găzdui 11 căsuţe situate pe piaţa V. Lupu, în conformitate cu locaţiile stabilite
în Anexa nr. 1.
3. Agenţii economici - participanţi la expoziţiile cu vînzări, sînt obligaţi:
să asigure aspectul exterior al locurilor de muncă corespunzător tematicii sărbătorilor de Paşte
şi afişarea în mod vizibil a preţurilor;
să asigure curăţenia în perimetrul amplasamentului şi dotarea locurilor de muncă cu recipiente
pentru colectarea deşeurilor;
să asigure însoţirea produselor expuse spre comercializare cu documente de provinienţă,
calitate şi inofensivitate;
să nu depoziteze produsele destinate comercializării sau ambalajelor direct pe sol;
să nu deterioreze spaţiile verzi;
să asigure personalul de deservire cu echipament de protecţie sanitară şi ecuson cu datele de
identificare, precum şi să-i oblige să dispună de fişă medicală personală;
să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de comerţ ambulant;
să se încadreze în orarul de funcţionare: zilnic 09:00-20:00.
4. Se numeşte, dl Pavel VEREJANU (date de contact: 068336666), consilier orăşenesc, coordonator
pentru acţiunile ce ţin de organizarea expoziţiilor cu vînzări de Paşte.
5. Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor Orhei şi Centrul de Sănătate Publică Orhei vor
monitoriza situaţia sanitar-veterinară în activităţile de comerţ cu produsele alimentare în cadrul
expoziţiei.
6. Inspectoratul de Poliţie Orhei în comun cu Garda populară a oraşului Orhei va asigura:
respectarea ordinii publice în timpul desfăşurării Târgului de Paşte;
va permite desfăşurarea comerţului ambulant doar în baza Dispoziţiei, eliberată de către
Primăria oraşului Orhei.
7. Î.M. ’’Servicii Comunal-Locative” Orhei va organiza salubrizarea teritoriului, creînd grupuri mobile
pentru menţinerea curăţeniei pe parcursul perioadei respective.
8. Se aprobă lista agenţilor economici participanţi la expoziţia cu vînzare în cadrul Târgului de
Paşte, conform Anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie.
9. Controlul îndeplinirii prevederilor p:
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