
 

 

 

HOTĂRÎREA 

COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEȘTI  

    Nr.    05/03                                                                                               27 mai  2022  

 

Cu privire la  măsuril necesare pentru crearea și  

funcționarea piețelor agroalimentare pe teritoriul  

raionului Telenești conform cerințelor actuale  

ale actelor normative în vigoare.  

 

  Examinînd raportul șefului DTSA Călărași ” Cu privire la  măsurile necesare pentru 

crearea și funcționarea piețelor agroalimentare pe teritoriul raionului Telenești conform 

cerințelor actuale ale actelor normative în vigoare” s-au constatat următoarele dificultăți: lipsa 

piețelor agroalimentare autorizate în raionul Telenești și în special în or. Telenești. 

                           La propunerile înaintate de membrii  Colegiului consultativ din raionul 

Telenești, în scopul protejării sănătății și intereselor consumatorilor precum și întreprinderii 

măsurilor privind realizarea produselor agroalimentare în raionul Telenești întru respectarea 

Legii 231/2010 cu privire la comerțul interior  și exercitarea prevederilor pct. 8, 13 lit (c) al 

Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat”, bazăndu-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea și funcționarea 

Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea” 

Colegiul consultativ constituit în raionul Telenești H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

1. Se ia act de raportul ” Cu privire la  măsurile necesare pentru crearea și funcționarea 

piețelor agroalimentare pe teritoriul raionului Telenești conform cerințelor actuale ale 

actelor normative în vigoare”. 

2. Se recomandă tuturor autorităților publice locale (la necesitate) să întreprindă măsurile 

corespunzătoare; 

- pentru crearea  pieților agroalimentare cu aprobarea unui Regulament de funcționare 

a lor; 
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- Să identifice agentul economic care va fi viabil să practice această activitate; 

- Să  monitorizeze modul de comercializare a produselor  agroalimentare și să intervină 

conform legislației în vigoare în piețele autorizate;  

3. DTSA Calarași/Telenești  să înainteze demers, Consiliilor locale în localitățile unde se 

practică comerț în așa numite piețe publice, cu înștiințare despre regulile de 

comercializare a produselor agralimentare și enumerarea pașiilor care urmează să-i 

întreprindă  autoritatea locală  la soluționarea acestei probleme. 

4.  Inspectoratul de poliţie Telenești  să desfășoare operațiuni  cu scop de verificare a 

persoanelor  care practică activități de comerț neautorizat de produse alimentare, inclusiv 

comerțul ilicit stradal.  

5. În scopul contracarării comerțului ilicit, Oficiul teritorial Orhei al Cancelariei de Stat pînă 

la 01.10.2022 să organizeze o masă rotundă cu SPD în domeniu, APL de nivelul I (unde 

sunt amplasate piețe agroalimentare) pentru identificarea  soluțiilor  corespunzătoare. 

6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina web a 

Consiliului raional Telenești 

Președintele ședinței , 

 șef adjunct OT Orhei al Cancelariei de Stat                                                  Nelea Cazacu 
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