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Cu privire la demontarea şi evacuarea 
gheretei amplasată în mod neautorizat 
pe str. Vasile Aleesandri, 4. 
proprietar S.R.L.,, Corelprint" 

în urma depistării gheretei amplasate în mod neautorizat pe adresa str. Vasile Aleesandri. 4. 

ce aparţine agentului economic S.R.L. „ Corelprint ", în baza prescripţiei Preturii sectorului Centru 

nr. 154/03-28 din 29.11.2017 şi a Dispoziţiei Primarului General municipiul Chişinău nr.79-d din 

24.02.2015 "Cu privire la evacuarea gheretelor din str. Vasile Aleesandri", conform deciziei 

Consiliului municipal Chişinău nr. 10/2 din 09.10.2017 " Regulamentul de desfăşurare a activităţii 

de comerţ în mim. Chişinău" Anexa nr. 1 pct. 4.1 (9); art. 6 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 „ Cu 

privire la comerţul interior"-, art. 59 al (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind administraţia 

publică locală"', în conformitate cu prevederile dispoziţiei viceprimărului municipiului Chişinău nr. 

345-d din 26.04.2012 „Cu privire la evacuarea gheretelor neautorizate din municipiu Chişinău"; în 

conformitate cu prevederile deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 10/10 din 04.12.2014„Q/ 

privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind procedura de demontare a construcţiilor 

executate ilegal pe terenurile ce aparţin domeniului public/privat al municipiului Chişinău"; Decizia 

Consiliului municipal Chişinău nr. 5/2 din 11.05.2017„Cu privire la aprobarea bugetului mim. 

Chişinău pe anul 2017", şi pct. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a preturilor de 

sector, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr.22/65 din 05.05.2005, în baza 

Dispoziţiei Viceprimarului Nistor Grozavu nr. 75l-de din 05.12.2017 "Cu privire la acordarea 

concediului de odihnă anual, concediului de odihnă anual nefolosit şi concediului neplătit dlui Oleg 

Poiata". 

Pretorul sectorului Centru 

DISPUNE: 

1. Ţinând cont de faptul că S.R.L. „ Corelprint". sediul MD-2075, str. I. Vieru.18 ap. 82 n-a 

executat benevol prevederile prescripţiei Preturii sectorului Centru nr. 154/03-28 din 



29.11.2017, ghereta amplasat în mod neautorizat pe adresa str. Vasile Alecsandri. 4. va ii 

demontată şi evacuată de către întreprinderea Municipală Servicii Locative Centru (dl V. 

Saviţchi), care nu va purta răspundere de integritatea bunului demontat şi evacuat. 

Contabilitatea (dna L. Solomon) va achita costul lucrărilor efectuate de către întreprinderea 

Municipală Servicii Locative Centru conform devizului de cheltuieli prezentat. 

Serviciul juridic (dna. A. Cocarcea ) va întreprinde măsuri de recupera cheltuielilor pentru 

lucrările efectuate din prezenta dispoziţie. 

In cazul restituirii bunului, cheltuielile de demontare şi evacuare vor fi suportate de către 

proprietar. 

Inspectoratul de Poliţie sectorul Centru (dl I. Bilibov) va asigura ordinea publică în timpul 

demontării forţate a obiectivului sus menţionat. 

Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în seama doamnei Eugenia Graur, 

vicepretor. 

Pretor ' - Y Pavel RUSU 


