Camera de Licenţiere
Registrul de licenţiere
Genul de activitate

Nr.
d/o

1.

Importul şi (sau) exportul, comercializarea, armamentului şi muniţiilor, repararea armelor organice, sportive şi (sau) de vînătoare, de tir,
de instrucţie, de decoraţie, de colecţie şi de autoapărare

Datele despre titularul de licenţă
Denumirea titularului,
forma organizatoricojuridică, genul de
activitate licenţiat

Adresa juridică, codul Adresa de desfăşurare a
fiscal/IDNO, telefon
activităţii licenţiate

Societatea cu Răspundere
Limitată "OSMOCO"
* Importul şi
comercializarea armelor
şi muniţiilor cu destinaţie
civilă *

mun. Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare, 6;
CF: 1014600013394;
Tel. 079587197
Fax.

mun. Chişinău, bd Ştefan
cel Mare, 6

Data şi
numărul
deciziei
privind
eliberarea
licenţei

Seria,
numărul şi
data
eliberării
licenţei,
termenul
de
valabilitate
a licenţei

Decizie nr. A MMII
837/RE din 044172
23.04.2014 25.04.2014
25.04.2019

Informaţia privind reperfectarea
licenţei, eliberarea copiilor şi
duplicatelor de pe aceasta;
temeiurile, data şi numărul
prescripţiei privind înlăturarea
încălcărilor ce ţin de condiţiile de
licenţiere

Temeiurile, data şi numărul
deciziei privind sistarea
temporară şi reluarea
valabilităţii licenţei, retragerea
şi declararea licenţei ca fiind
nevalabilă

Sistarea temporară decizia nr.71
din 03.07.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit a),
art.20 alin (2) lit. a), alin. (3) şi
(4) ale Legii nr. 451 XV din
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.277 din
05.09.2014
în temeiul art. 17 alin (3) al Legii
nr.235-XVI din 20.07.2006; art. 7
alin (2) li a) şi art. 21 alin (2) lit e)
ale legii nr.451-XV din
30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.362 din
01.12.2014
în temeiul art.7 alin (2) lit. a) şi
art. 21 alin (2), lit. e) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.2001
Retrasă prin decizia nr.2c-2154/14
din 19.12.2014
Hotărîrea Judecătoriei Centru
privind retragerea licenței AMMII
nr.044172 din 25.04.2014

Informaţie
suplimentară

2.

3.

Societatea cu Răspundere
Limitată "FOC DE
ARTIFICII"
* Repararea armelor cu
destinaţie civilă *

mun. Chişinău, str.
Tighina, 42, ap. (of.)
402;
CF: 1002600036808;
Tel. 069109598
Fax.
Societatea cu Răspundere or.Donduşeni, str.
Limitată "Z-HUNTER" Independenţei, 25;
* Importul şi exportul,
CF: 1014604001467;
reexportul,
Tel. 079448766
comercializarea armelor Fax.
şi muniţiilor cu destinaţie
civilă *

mun. Chişinău, str. N.
Dimo, 30

Decizie nr. A MMII
876/Re din 044218
29.04.2014 13.05.2014
13.05.2019

Retrasă prin decizia nr.273 din
22.08.2014
în temeiul art. 7 alin (2) lit a) şi
art. 21 alin (2) lit a) ale Legii
nr.451-XV din 30.07.2001

or. Edineț, str. 31 August,
2

Decizie nr. A MMII
13/RE din 047257
06.01.2015 20.01.2015
19.01.2020

Retrasă prin decizia nr.118 din
02.09.2016
conform art.7 alin (2) lit. a) şi art.
21 alin (2) lit. a) ale Legii nr. 451XV din 30.07.2001

