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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea  REGULAMENTULUI

PRIVIND COMERCIALIZAREA PR0I)USELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE
RAZA MUNICIPIULUI SEBES

Consiliul Local Sebeş întrunit în şedinţa ordinară în data de .....
Analizând:

Hclj 394/2009-privind aprobarea  REGUI.AMENTULUI PRIV]ND COMERC[ALIZAREA
PRODUSELOR ŞI  SERVICIILOR DE PIAŢĂ  PE  RAZA  MUNIcll'luLU[  SEBEŞ;

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre  privind aprobarea RF,G ULAMENTULUI
PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE
RAZA MUNICIPIULtJI SEBEŞ

Având în vedere prevederile:
-O.G.  nr.99/2000  -privind  comercizilizarea pi-oduseloi. Şi  serviciilor de  pia!ă`  republicată,  ale

H.G.  nr.  333/2003  -privind  aprol)area Normelor Metodologice dc aplicai.e ale O.G.  nr.99/2000,
republicată;
- Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Întemeiulart.129alin.2,litd)şialin.f,lit.n,dinOUG57/2019privindCoduladministrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.   Se aproba REGULAMENTUL PRIVIND COMFjRCIAljlzAREA PR0I)USELOR
ŞI SERVICIILOR DE lm !'Ă PE RAZA MUNICIPIuljuI SEl}F.Ş-conform anexei la
i)rezcntul proiei`t

Art.  2.  Orice alte prevederi contrare îşi încetează valabilitatea ;

Art.3.CuducerealaîndeplinireaprezenteihotărâriseînsărcineazăprimarulMunicipiuluiSebeş

prin  Compartimentul  Protecţia  Mediului,  Control  Comercial,  Managementul  Calităţii,  Unitate
Locală de Monitorizare.



Art.  4. Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în termenul şi condiţiile
prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.

Prezenta hotărâre se comunică :
Instituţiei Prefectului   -judeţul Alba ;
Primarului Municipiului Sebeş
Viceprimarului Municipiului Sebeş
Direcţiei Venitui
Biroului Contencios Juridic şi Administraţie
Comp.PMCC-MC,ULM
Direcţiei Poliţia Locală Sebeş

VIZAT DE LEGALITATE
SECRETAR

VLAD CRISTINA ELENA
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Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  REGULAMENTULUI
PRIVINI) COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE

RAZA MUNICIPIULUI  SEBEŞ

Văzând      HCL      394/20091      privind     aprobarea           REGULAMENTULUI      PRIVIND
COMERCIALIZAREA      ['RODUSF,I_,OR      ŞT      SERVICIII,OR      DE      PIAŢĂ      PE     RAZA
MUNICŢPIULUI SEBEŞ

Ca  umare  a  modificărilor  survenite  în  legislaţia  aferentă  întocmirii  acestui  Regulament,
Compartimentul  de  specialitate  din  cadrul  Municipiului  Sebeş  a  analizat  şi  întocmit  un  nou
Regulament,  care  să  cuprindă  toate  prevederile  legale  în  vigoare  referitoare  la  capitolele  din
cuprinsul acestuia.

Prezentul  regulament  reglementează  activitatea  de  comercializare  a  produselor  alimentare,
nealimentare  şi  serviciilor  de  piaţă  pe  raza  municipiului  Sebeş,  cerinţele necesare  în  vederea
eliberării de către autoritatea administrativă publică locală a acordului de funcţionare /autorizaţiei
de   funcţionare   privind   desfăşurarea   acestei   activităţi,   procedura   de   eliberare   a   acordului
de funcţionare/autorizaţiei   de   funcţionare   pentru   desfăşurarea   activităţii   de   comercializare  a

produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Sebeş.
Prin activităţi comerciale şi servicii de piaţă se înţelege:

•     Comerţul cu ridicata desfăşurat în spaţii comerciale;
•     Comerţul cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale;
•     Serviciile de alimentaţie publică;
•     Prestările de servicii;
•      Comerţul deslăşurat în zonelc publice -picţe`  târguri  şi  alte  locuri  publice.

Activitatea  comercizilă  se   excrcită   c`u  i.efi`rire   la   produsele  alimentare,   ncalimentare  şi   la
serviciile de piaţă prevăziite în aiicxa la Ordonanţa nr.99/20()O privind comercializarea produselor

şi  serviciilor de piaţă`  rer)ublicată,  pi.ccum  şi  alte acte  normativc de i.eglementare incidente.
Prevederile prezentului  regulzuiient se :iplică eomcreianţilor pi`rsoani` fiziee saujuridice autorizate

în condiţiile  legii  să dcs]ăşoarc  acii\'ită!i  de comercializarL`  a pi.oduselor alimentare,  nealimentare

şi  serviciilor di` piaţă.
Pe  raza  Municipiului   Sebi`Ş  toţi   i`omercianţii   care  dcislăşoară   activitaica  de  comercializare  a

produselor   alimentare.    nealimentarc   şi   de   servicii   clc   pia!ă   au   obligaţia   dcţinerii   acordului
defuncţioiiare      eliberat      în      conformitate      cu      prcvcdcrilc      O.G.      nr.99/2000      -privind
comercializarea produseloi.  şi   si`r\riciilor  de  piaţă,   rc.publicată.  ale   Ll.G.   nr.   333/2003   i  privind
aprobareaNomelor     Metodologii`e      de      aplicare     ale      O.G.      ni-.99/2000.      republicată     şi

prezeiitului regulament.



Agenţii  economici  care  desfăşoară  activităţi  de  alimentaţie  publică  nu  vor  obţine  Acord  de
fiincţionare, confom Legii 227/2015 privind Codul fiscal, CAEN 561  ~ Restaurante, 563 -Baruri
şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, vor obţine
Autorizaţie  de  alimentaţie  publică,  autorizaţie  care  prin  conţinutul  său  va  respecta  prevederile
actualului  Regulament  -  orar  de  funcţionare,  obiect  de  activitate,  respectarea  ordinii  şi  liniştii
publice.

În  temeiul  art.136,alin.1   şi  8,  lit.a,  din  OUG  57/2019  privind  Codul  administrativ,  iniţiez

proiectul de hotărâre anexat , înregistrat sub nr.                      /2021

e Nistor
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Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  REGULAMENTULUI

PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE
RAZA MUNICIPIULUI SEBES

Văzând     Referatul     de     aprobare     la     proiectul     de     hotărâre          privind     aprobarea
REGULAMENTULUI        PRIVINl)        COMFjRCIALIZAREA        PRODUSELOR        şl
SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE RAZA MUNICIPIULUI SEBEŞ

Ca  urmare  a  modificărilor  suvenite  în  legislaţia  aferentă  întocmirii  acestui  Regulament,
Compartimentul  de  specialitate  din  cadrul  Municipiului  Sebeş  a  analizat  şi  întocmit  un  nou
Regulament,  care  să  cuprindă  toate  prevederile  legale  în  vigoare  referitoare  la  capitolele  din
cuprinsul acestuia.

Prezentul  regulament  reglementează  activitatea  de  comercializare  a  produselor  alimentare,
nealimentare  şi  serviciilor  de  piaţă  pe  raza  municipiului  Sebeş,  cerinţele necesare  în  vederea
eliberării de către autoritatea administrativă publică locală a acordului de funcţionare /autorizaţiei
de   fimcţionare   privind   desfăşurarea   acestei   activităţi,   procedua   de   eliberare   a   acordului
de fiincţionare/autorizaţiei   de   ftincţionare  pentru   desfăşurarea   activităţii   de   comercializare  a

produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Sebeş.
Prin activităţi comerciale şi servicii de piaţă se înţelege:

•     Comerţul cu ridicata desfăşurat în spaţii comerciale;
•     Comerţul cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale;
•     Serviciile de alimentaţie publică;
•     Prestările de servicii;
•      Comerţul deslăşurat îii zonele publice -picţc,  târguri  şi  alte locuri publicc.

Activitatea  comercială  se  exei.cită  cu  referirc  la  produsele  alimcntare.  nealimentare  şi  la
serviciile de piaţă prevăziite în aiicxa la Ordonaii!a ni`.99/2000 priviiid comercializarea produselor

şi serviciilor de piaţă, republicată,  precum  şi  @Ite acte  normative de  rcglemeiitare  incidente.
Prevederileprezentuluiregulamcntseaplieăcoiiiercianţilorpersoancfizicesaujuridiceautorizate

în condiţiile  legii  să desfăşoare activităţi  de comercializare a produseloi. alimentare, nealimentare

şi serviciilor de piaţă.
Pe  raza  Municipiuluî   Sebcş   toţi   comercianţii   carc  deslăşoară  activitatea  de  comercializare  a

produselor   alimentare,   nealimentare   Şi   de   si.rvicii   dc   piaţă   au   obligaţia   deţinerii   acordului
defuncţionare      eliberat      în      conl`()miitaii`      cu      prevederilc      O.G.      nr.99/2000      -     privind



comercializarea produselor  şi  serviciilor  de  piaţă,  republicată,  alc  [l.G.   nr.  333/2003  -privind
aprobareaNormelor     Metodologice     de     aplicarc     ale     O.G.      nr.99/2000.     republicată     şi

prezentul ui reg ulam ent.
Agenţii  economici  care  desfăşoară  activităţi  de  alimentaţie  publică  nu  vor  obţine  Acord  de
fimcţionare, confom Legii 227/2015 privind Codul fiscal, CAEN 561  -Restauante, 563 -Barui
şi alte activităţi de  servire a băuturilor şi 932  - Alte activităţi recreative şi distractive, vor obţine
Autorizaţie  de  alimentaţie  publică,  autorizaţie  care  prin  conţinutul  său  va  respecta  prevederile
actualului  Regulament  -  orar  de  fimcţionare,  obiect  de  activitate,  respectarea  ordinii  şi  liniştii
Pubiicet.emeiui  art.   i29  aiin.2,iit  b)  şi  aiin.4,iit.c  şi  art.139  din  OUG  57/2019  privind  Codul

administrativ, propun aprobai.ea proiectului de hotărâre menţionat anterior.

Prenume, NumeAvizat:SimonaEkart Funcţia publică Semnătura Data Nr.ex
Cons i lier           superi or          -Comp.PMCC-MC,ULM /, 04.10.2021

Intocmit : Roxana Al bu Cons i lier          debutant          -Comp.PMCC-MC,ULM
^ 04.10.2021 2ex
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REGULAMENT
PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE

RAZA MUNICIP[ULUI SEBEŞ

CAP.1. PREZENTARE GENERALĂ A REGLEMENTĂRII

Art.   1.  Prezentul   regulainent  reglementează  activitatea  de  comercializare  a  produselor
alimentare,  nealimentare  şi  serviciilor  de  piaţă  pe  raza  municipiului  Sebeş.  cerinţele necesare  în
vederea  eliberării  de  căti.e  autoritatea  administrativă  publică  locală  a  acordului de  funcţionare
/autorizaţiei de  alimentaţie  publică   pi.ivind desfaşurarea acestei  activităţi`  procedura de  eliberare
a acorduliii  de fuiicţioiiare/  autorizaţiei  de  alimeiitaţic  publică     pentru  des{ăşuarea activităţii  de
comercializarc a produselor şi  serviciilor de piaţă pc raza Municipiului  Sebeş.

Art.2.  Prin activităţi  comerciale şi  scrvicii  dc piaţă sc înţelegc:

a)    Comerţul  cu ridicata desfăşurat în spaţii  comei.ciale:

b)    Comerţul  cu amănuntul  di`stăşurat în  spaţii comerciale;

c)    Serviciile de alimentaţje pubhcă;

d)    Prestările de  servicii;

e)    Comerţul desfăşurat în zonele piiblice -pieţe` târguri şi  altc locuri  publice.

Art.  3.  Activitatea comercială se exercită cu i.efcrire  la pi.oduscle alimentai.e, nealimentare

şi   la  serviciile  de   piaţă  prevăzute  în  ancxa  la  Ordonanţa  nr.99/2000   privind comercializarea
produselor  şi   serviciilor  de  piaţă,  republicată,  precuin  şi   alte  acte  normative de  reglementare
incidente.

Art.  4.  Prevederile  prezentului  rcgulameiit  se  aplică  comerciaiiţiloi-  persoane  fizice  sau

juridice   autorizate   în   condiţiile   legii   să   deslăşoare   activităţi   de   comercializare   a produselor
alimentare. nealimentarc  şi  serviciilor dc piaţă.

Ail.   5.   Pe   raza   Municipiului   Sebeş   toţi   comerciaiiţii   care   desfăşoară   activitatea   de
comercializare  a produsel(" alimentare,  ncalimentare  şi  dc  sei.vicii  de  piaţă  @u  obligaţia deţinerii
acordului   de tiincţionare   eliberat   îii   conformitate   cu   prevederile   O.G.   ni..99/2000   -privind
comercializarea produselor  şi  serviciilor  de  piaţă.  repiiblicată,  ale  [l.G.  nr.   333/2003  -  privind
aprobareaNormelor      Metodologice     dc      aplicarc     ale     O.G.      nr.99/2000,      republicată     şi

prezentului regulament.

Art. 6. Orice exerciţiu comcrcial sc poate desfăşura de persoane fizice sau persoanejuridice
care îndeplinesc următoarclL` condiţii :

a)    sunt constituite şi  înregistrate legal;

b)   au  ca  object  de  activitate  pi.incipal  sau  secuiidar  coincrciahzarea  produselor  alimentare,
nealimentare Şi  serviciilor de piaţă:

c)    deţin      avizele/acordurile/ciutorizaţiile      de      funcţionarc      elibcrate      în      conformitate
cu reglementările  legale în vigoare:

d)    respectă prevederile prezentului  i.egulamcnt.



Art.  7.  Prin  reg]ementările  cuprinse  în  regu]ament  se  urmai-eşte  realizarea  umiătoarelor
obiective:

a)    implementarea  unor condiţii  care  să asigure  desfăşurarea activităţilor de  comercializare a

produselor    alimentare,    nealimentare    Şi    serviciilor    de    piaţăîntr-un    cadru    civilizat,
stimularea dezvoltării  activităţii  de comercializare a produselor şi  serviciilor de piaţă;

b)   încurajarea liberei  iniţiative;

c)    asigurarea concurenţei  loiale şi  a ]iberi`i  circulaţii a produselor şi  serviciilor de piaţă;

d)   informarea   corectă    şi    protejarea    intereselor consumatorilor   precum    şi    posibilitatea
asigurării produselor şi  serviciilor;

e)    modernizarea şi  dezvoltarea reţelelor di` distribuţie şi  forme de vânzare;

f)    stimularea activităţilor   de   comercializare   a   produselor   şi   serviciilor   de   piaţă  pe   raza
Municipiului Sebeş pi.in simplificarea proccdui.ii de autorizare şi stabilirea unui cadm legal
unitar pentru organiz.area` autorizarea şi desfăşurarea exerciţiilor comerciale.

Art.  8.  Acordul  de  runcţionai.e  cste  a.`tul  adminisirativ  emis  de  autoritatea  administrativă

publică  locală  prin  carc  sc  rcglementează  şi  aprobă  dcsfăşurai.ea  activităţii  de comercializare  a
produselor şi  serviciilor de piaţă.

Art.   9.   Emiterea   acordului   de   funcţionare   va   fi   solicitată   de   către   comercianţii   care
desfăşoară activităţi ecoiiomice cont`orm celor prevăzute îii ancxa la O.G. nr. 99/2000, republicată
sau în alte acte nomative de reglementare incidente, pi.estate într-un spaţiu-structură de vânzare.

Art.10.  Agenţii  economici  (societăţi  comerciale,  intreprinderi  individuale,  intreprinderi
familiale şi persoane fizice autorizate) vor solicita acordul de funcţionare pentru fiecare punct de
lucru unde desfăşoară activitatea.

Art.1 l.  Nu  este  necesară  obţinerea  acordului  de  funcţionare  pentru  sediile  sociale  ale
agenţior  economici  şi  pentru  sediile  în  care  se  desfăşoară  exclusiv  activitatea  de  birou,  fară  a
implica activitatea cu publicul.

Art.  12. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică nu vor obţine
Acord de fimcţionare, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, CAEN 561  -Restauante, 563
-Banri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 -Alte activităţi recreative şi distractive vor
obţine   Autorizaţie   de   alimentaţie   publică,   autorizaţie   care   prin   conţinutul   său  va  respecta

prevederile actualului Regulament -orar de funcţionare, obiect de activitate, respectarea ordinii şi
liniştii publice-.

Art.12.   Exercitarca   de   activităţi   comi.rciale   cu   produse   din   scctorul   alimentar   şi   de
alimentaţie     publică     ncccsită     ciinoşiinţc     dc     spccialitatc     şi     se     et`ectiiează     cu     personal
calificat conform  prevedL`rilor  O.G.  nr.9t)/200(),  republicată.  precum  şi  a  nomelor  de  aplicare
ale acesteia.

Art.13. (1) Fii?care comcrciaiit solicită autorităţii publice localc acoi-dul de funcţionare, cu
respectarea  prevederilor  îiiscrise  în  legisla{ia muncii  şi  cu  condi!ia ri`spcctării  reglementărilor  în
vigoare privind liniştea şi  ordinea publică în conrormitate cu  solicitările autorităţii publice locale.

(2) Acordul  de  funcţionai.e  respectiv orarul  se arişea7.ă la intrai.ea în unitate în mod vizibil
din exterior, comerciantul  fiind obligat să asigure  i.cspectai.ea accstuia.



(3)  Comerciantul  căruia  i  s-a eliberat acoi.d dc funcţionare  pentru structura de vânzare din
sectorul  alimentar  nu  poate  menţine  închisă această  structură  mai  mult  de  2  zile consecutive,  cu
excepţia unor cauze obiectivc dc nefuncţionare.

(4)   Pot   constilui   cauze   obiective   de   nefuncţionare,   în   coiidiţiile   prevederilor   H.G.
nr.333/2003       privind       aprobarea       Normelor       Metodologice       de       aplicare       ale       O.G.
m.99/2000, republicată,  următoarele situaţii:

a)    decesul  asociatului  unic,  admiiiistratorului,  managerului,  Şefului  structurii  de vânzare  cu
amănuntul sau al altui angajat care lucrcază în aceasta. după caz:

b)   concediul personalului aiigajat în structura de vânzare respectivă:

c)    inventar;

d)   închiderea  structurii  de  vânzare  pcntru  lucrări   dc  igienizare.   reparaţii,  reamenajări sau
modificări ale condiţiilor de exploatare a acestcia. după caz;

e)    schimbarea  profilului   structu]`ii   de   vânzarc`.   suspeiidarea  sau  înlocuirea  unei  activităţi
comerciale desfăşurate în acea structură;

f)    încetarea definitivă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă;

g)   întreruperea activită!ii  comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă;

h)    suspendarea activităţii  ca urmai-c a dccizici  oi.ganelor de conti.ol  abilitate;

i)    cazurile de forţă majoi.ă.

Comercianţii  sunt obligaţi  să anLinţe consumatorilor motivul  şi  perioada închiderii.

CAP.   11.   CERINŢELE   NECESARE   ÎN   VEI)EREA   EMITERII   ACORDULUI   DE
FUNCŢI0NARE/AUTORIZAŢIEI       FDF,       ALIMENTAŢIE       PUBLICĂ      PRIVIND
DESFĂŞURAREAACTIVITĂŢIl       l)E      COMERCIALIZARE      A      PRODUSELOR
ŞI SERVIcllLOR DE PIAŢĂ PE RAZA MUNIcll'llJLUI SEBES

Art.1. Toţi agenţii economici care desfăşoară în prezent activităţi comerciale şi servicii de

piaţă, sunt obligaţi să deţină Acordul de funcţionare/ Autorizaţiei  de alimcntaţie publică    pentru
fiecare punct de lucru al acestora.

Art.2. Se vor respccta prevederile legale în matcric de urbanism. cele alc planului urbanistic
zonal  Centrul  lstoric  al  Miinicipiului  Sebes  4889/2009  si  plan urbanistic  general  al  Municipiului
Sebes.

Art.3.  Structurile de vânzare cu produse alimentare. nealimentare şi servicii de piaţă îşi vor
organiza    şi    desfăşura    activitatea    în    aşa    fcl    încât    funcţionarca    lor,    accesul  clienţilor    şi
aprovizionarea,  să  asigure  respectarea  normelor  de  ordine  şi  linişte  publică  în confomiitate  cu

prevederile legale  incidente.

Art.4.  Se  va asigura  respectarea îiideplinirii  tuturor condiţiilor stabilite  de lege în vederea
desfăşurării unui anumit tip de activitate.

Art.5. ( 1 ) Comercian!ii au obligaţia dc a asigura igicnizarca/dcszăpezirea şi  libera circulaţie
în zona aferentă punctului  di`  lucru  în  care  se  deslăşoară  activităţi  de conici.ţ/servicii  de  piaţă cu
îndeplinirea tuturor diligenţelor astfel încât starca tchnică a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi



de  comerţ  şi/sau  servicii  dc`  piaţă  să  nu  constituie pericol  public  şi  să  respccte  estetica urbană  a
Oraşului.

(2) Toate aceste obligaţii  trebuie îndeplinite  la inoiŢientul  solicitării autorizării  şi pe parcursul
derulării  activităţii  sub  sancţiunea  neacoi.dăriî/i.etragcrii  acordului  de  funcţionare/  autorizatia  de
funcţionare   .

Art.  6.  În situaţia solicitării  emiterii  Autorizaţiei  de alimenta!ie pi`blică        pentru desfăşurarea
activităţilor de aliinentaţie  publică se voi. asigura `irinătoarele ccrinţc` suplimentare:

a)    unitatea este  obligată să se asigui.e că nu  sc încalcă regulile  de oi.dine  şi linişte publică, ca

şi  consecinţă  a  activităţii  dc.sfăşurate  în  cadrul  striicturii  de  vânzai.e.  inclusiv  a  parametrilor  de
zgomot legal  admişi conform  legislaţici  în vigoai.c;

b)   în  cazul  unităţilor de  alimentaţie publică  cu  progi.am  de  funcţionare  peste  orele  22.00,  în
vederea fiincţionării, este  necesar Îndeplinirea Şi  a următoarelor c()ndiţii:

•      să existe la dosai-dovada privincl acoi.dul  notai`ial al   l(>catarilor direct afectaţi pe orizontală

şi pe verticală din locuinţele colective.
•      săîndeplinească condiţiile  legalc de funcţionare.

•      să nu depăşească limitele de zgomot conform rcglcmcntărilor în vigoare.

c)   Mesele festive Şi eveniinentele se pot organiza numai în spaţii autorizate. pentru care există
Autorizatia de funcţionare

Aceste evenimente  se pot  organiza sau des[ăşura cii rcspcctarea ordinii  şi  liniştii publice.

În   cazul   în   care   localul   respectiv   este   rezei.vat   în   totalitatc   pentru   astfel   de   evenimente.
comerciantul  este  obligat  sa  afişeze  vizibil.  lângă  orarul  de  funcţionare,  animţul  "REZERVAT",
cu indicarea perioadei de i.ezervare.

CAP.111. PROCEDURA l)E EMITERFj A ACORl)ULUI DE FUNCŢI0NARE PENTRU
coMERciANŢiicAREi)F[sAFTŢ#NA#uâFCT[ipTiuTLĂf[.BDEF,Ş:oMERŢşisERviciiDE

ACTE NECESARE ÎN VEDERF.A EMITERII ACORDULUI  DE FUNCŢI0NARE
Art.   1.   În   vederea  emitcrii   acordului   cle   funcţionare   solicitantul   va  înainta  Primăriei

Municipiului  Sebeş  o  documentaţie  al  căi.ei  conţinut  este  stabilit  distinct  pe  tip  de  activitate  de
comerţ sau serviciu de piaţă supuse autoi.izării.

ACORDI_JL DE FUNCŢIONARE

1.    Cerere  pentru  obţinerea  Acordului  dc  func!ionarc`  cu  specificarea  expresă  a  orarului  de
functionare - conform anexei  1.

2.    Certificat  Unic  de  lnregistrare  al  solicitantiilui  insotit  de  Certiricatul  Constator  pentni

punctul  de  luci.u  supus  autoriz,arii`  emis  in  tcmeiul  Legii  nr.  359/2004`  de  catre  Oficiul
Registruluî  Comertului;

3.    Certificat  de   ncui.marirc   fiscala  pi.ivind   dcbitele   si   a]tc   datorii   catre   bugetul   local  al
municipiului`  aflat  in  temcm  de  valabilitate,  din  carc  sa  rczulte  ca  solicitantul  (agentul
economic) nu ari. datorii  la bugetul  local



4.    Copie după actul  cai.e atestă poscsia legală a spaţiului  în care se desfasoară sau umează
să se desfăşoare activitatca;

5.    Copie după actul de  identitate al  i.eprezentantului legal;

6.    Extras de Carte Funciara, nu mai vechi de 3  luni. cu inscrierea functiunii de spatiu cu alta
destinatie decat acec`a de locuinta sau autorizatia de constructie  însoţită de procesul verbal
de recepţie

7.    Dovada îndeplinirii  cei-inţelor prof`esionale dc căti.e  personalul  angajat pentru exercitarea
de   activităţi   comerciale   cu  produse   din   sectorul   alimentai.   şi   de   alimentaţie  publică,
confomi art.5, din Ordonanta 99/2000 i.epublicată;

8.    Copiile autorizati]or care stau la baza funciionarii

•     autorizatie sanitara, -daca e cazul;

•     autorizatie sanitar veterinara, daca e cazul;

•     autorizaţie mediu, daca e cazul;

•     autorizaţie  ISU  -daca  e  cazul,  sau  alte  autorizaţii  necesare  în  funcţie  de  obiectul  de
activitate;

•     contract salubritate cu operatorul autorizat pe raza uAT sebeş;

•     contracte speciale pt deseuri periculoase dacă e cazul.

9.   Notificarea orarului de functionare iar pentru cazuile in care activitatea de la punctul de
lucru  supus  autorizarii  depaseste  ora  22.00  solicitantul  va  depune  acordul  notarial  al
vecinilor limitrofi punctului de lucru precum şi al   locatarilor direct afectaţi pe orizontală
şi pe verticală din locuinţele colective.

Art.2.  Agentii  economici  care  desfăşoară  activităţi  de  alimentaţie  publică  nu vor obţine
Acord  de  funcţionare,  conform  Legii  227/2015  privind  Codul  fiscal.  vor  obţine  Autorizaţie  de
alimentaţie   publică,   autorizaţie   care   prin   conţinutul   său   va  respecta   prevederile   actualului
Regulament - orar de funcţionare, obiect de activitate, respectarea ordinii linistii publice-.

La baza obţinerii Autorizaţiei de alimentaţie publică stă aceeaşi documentaţie ca şi cea de
la obţinerea Acordului de funcţionare la care se va adăuga taxa de autorizatie ,confom hotărârii
de consiliu din anul în curs, dovada fiind făcută cu copia chitanţei sau Opului cu care s-a achitat
taxa de alimentaţie publică.

Art.3.Acordul de funcţionare/Autorizaţia de alimentaţie publică ese valabilă un an de zile
calendaristice cu posibilitatea de prelungire prin Viză anuală.

Pentru obţinerea vizei anuale se va depune:

-      cerereaconfomanexei4,

-      certificat  de    neurmarirc  fiscala  privind  debitclc  si  alte  datorii  catre  bugetul  local  al

municipiului,  allat in termen de valabilitatc. din care  sa i.ezulte  ca solicitantul (agentul
economic)  nu are datorii  la bugetul  l()cal

-      taxa de autorizatie ,confom hotărârii de consiliu din anul în curs, dovada fiind făcută
cu copia chitanţei sau Opului cu care s-a achitat taxa de alimentaţie publică.



Art.4.   Exercitarea  activităţii  de  comercializare  în  zone  publice  este  supusă  acordului
autorităţilor administratiilor publice locale, cu respectarea regulamentelor propii ale acestora şi a
planurilor de ubanism.

Prevederile acestui regulament se aplică  şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui
exercitiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

Acordul de fimcţionare nu se eliberează în umatoarele cazuri :
•     Convine   planului   general   de   dezvoltare   ubană   şi   criteriile   generale   privind

deteminarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitate;
•     Aduce  prejudicii  spaţiilor  aflate  în  incinte  sau  în  apropierea  unor  cladiri  de  valoare

arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
•     Exercitiul comercial se face în spaţii improvizate;
•     Se  încalcă  prevederile   Ordonanţei   99/2000   republicată  -  privind  comercializarea

produselor si serviciilor de piata.

Modiricarea acordului de funcţionari`

Art.5. (1 ) Acordul de fiincţionare este valabil  până la modificări privind desfăşuarea activităţii
societăţii comerciale astfel:
-schimbarestcompletarea/renunţarea la unul sau mai multe coduri CAEN corespunzătoare
obiectului de activitate autorizate potrivit prezentului regulament,
- schimbarea structurii de vânzare autorizate, schimbarea suprafeţelor de vânzare din structura de
vânzare autorizată, schimbarea orarului de ftmctionare.
Comerciantul are obligaţia să le aducă la cunoştinţa organului emitent al acordului de
fimcţionare, în caz contrar acordul de funcţionare/autorizatia de funcţionare pierzându-şi
valabilitatea.

(2) Oricare dintre modificările prevăzute la alin. ( 1 ) impun înregistrarea de către comerciant a
uei documentaţii noi, complete ce să conţină modificările propuse şi să cuprindă documentele
necesare emiterii unui nou acord de funcţionare/ autorizatia de funcţionare, astfel cum

#.t6Ţrîenvc=#:î:g:::ecnot:]e::Şau:tauŢ:;it.înceteazăactivitatealapunctuldelucru,acesta"e
obligaţia de a aduce la cunoştinţa autorităţii administi.ativă publică locală în scris, prezentând şi
documente în acest sens.

CAPITOLUL IV: PROGRAMELE DE FUNCŢIONARE

Art.1.  Agenţii  economici  care desfăşoară activităţi  comerciale  şi  servicii de piaţă,
pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor complemetare, vor fi aprobate astfel:
a)    Unităţile comerciale cu profil alimentar:

•      Între orele 6°°-22°°;
•       pentru cazurile iii cai.e activitatea di` 1a punctul  de lucriL supus autorizarii depaseste

ora   22()°   solicilantul   depune   bligatoriu   acordul   notarial   al   vecinilor   limitrofi
/asociaţiei  de  locaţari/pr()prietari   puiictului  de  lucru

b)   Unităţi comerciale cu profil nealimentar:



•     Între orele 8°°-22°°;
c)    Serviciile de piaţă:

•     Între orele 6°°~22°°
d)   Unităţi de alimentatie publică (baruri)

•      Între  orele  7°°-22°° -  solicitantul  depune  obligatoriu  acordul  notarial  al  vecinilor
limjtrofi  /asociaţiei  de locatari/propi.ietiiri   puiictului  dc ]ucru

e)   Unităţile de alimentaţie publică (unde se organizează mese festive):
•     Între orele  7°°-6°° -   solicitantul  depune obligatoriu acordul  notarial  al vecinilor

limitrofi /asociaţiei de locatari/proprietari  punctului de lucru şi asiguă respectarea
ordinii şi liniştii publice.

f)    Unităţi de cazare ( motel, hotel, pensiuni):
•     Serviciul de cazare -NON STOP;
•     Restauantul din cadrul unităţii de cazare: între 7°°-24°°,  iar cu ocazia organizării

meselor festive, între orele 7°°-6°°, sol ic itaniul depune obligatoriu acordul notarial
al vecinilor limitrofi /asoi`iaţici dc loi`atari/proprietari  punctului de lucru şi asiguă
respectarea ordinii şi liniştii publice.

g)   Unităţile  de  alimentaţie  publică  amenajate  în  cadrul  autogărilor,  gărilor,  staţiilor de
benzină, pot funcţiona:
•     NON STOP, cu condiţia respectarii legislaţiei de ordine şi linişte publică.

Art.2. Pot desfăşura prograrn muzical în interioru unităţii, vara numai unităţile care
au  acord   expres   al   Primăriei   Municipiului   Sebeş.   Acest   acord   se  va  elibera  pentru
fimcţionarea   unităţilor   de   tipul   discotecilor,   barurilor   de   noapte   şi   unităţilor   care
organizează  manifestări/actiuni  cu  caracter  festiv  (nunţi,  botezuri,  etc.),  în  umatoarele
condiţii:

•     Unitatea nu se află la parterul blocurilor sau nu are pereţi comuni cu o altă cladire
care este utilizată în scop de locuinţă;

•     În  cazul  în  care  unitatea  nu  se  află în  situaţia  exemplificată  anterior,  va putea
desfăşura program muzical prelungit doar cu acordul scris al fiecărui proprietar al
locuinţelor  cu  care  se învecinează  direct,  acord exprimat  expres pentm zilele în
care se poate desfăşură programul prelungit şi ora maximă a acestuia.

CAPITOLUL V: ATRIBUŢIILE AUTORITAŢILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE

Art.1.  Autorităţile  administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei
de distribuţie, având drept obiective:

a)    sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care  să asigure  servicii  de  calitate consumato-
rilor şi care să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în docu-
mentaţiile de urbanism întocmite;

b)   dezvoltarea amonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei
concurenţe;

c)   armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
d)   protejarea  patrimoniului  arhitectural,  istoric  şi  de  mediu  prin  menţinerea  caracterului

sitului;



e)   dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distribuţie în zonele montane, rurale şi defavorizate şi
susţinerea creării de servicii de piaţă în aceste zone;

f)    stimularea dezvoltării  întreprinderilor mici  şi  mijlocii  cu  activitate  comercială în  scopul
creşterii competitivităţii acestora şi gradului de ocupare a forţei de muncă;

g)   asiguarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie;
h)   respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul urbanismului pentru structurile de vânzare

şi de prestări de servicii de piaţă.

Art.2. Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltai.e urbanistică
a sectorului comercial pentru deteminarea:

a)   suprafeţelor destinate activităţilor comerciale, în special pentru cele cu structui de vânzare
cu suprafaţă medie şi mare;

b)   modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare pentru protejarea lucrărilor de
artă, a edificiilor cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică, precum şi a mediului în
centrele istorice şi în localităţile de interes turistic;

c)   amplasamentelor  spaţiilor  de  parcare  aferente  diverselor  structuri  de  vânzare,  confom
reglementărilor legale în vigoare.

Art.3 .(1 ) Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăşuării
unui exerciţiu comercial într-o  structură de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al
autorizaţiei de construire.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în stabilirea strategiei de dezvoltare confom
alin. (1 ), au în vedere următoarele caracteristici teritoriale:

a)   zone ubane omogene, prin realizarea unei corelări integrate între centru şi periferie;
b)   zone periferice pentru care trebuie individualizate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul

integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent;
c)   centre  istorice,  în  scopul  promovării  unor  activităţi  comerciale  adecvate  şi  al  protejării

zonelor cu valoare istorică şi artistică;
d)   zone cu mică concentrare demografică, în scopul dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii inftastruc-

turii;
e)   zone  situate pe traseele  autostrăzilor  şi  drumuilor naţionale,  în scopul  dezvoltării  struc-

tuilor de vânzare;
DÎzn°::ndeei:a;::îi:::e;utorităţ]ieadministraţieipubiiceiocaie,înscopulsatisfaceriiintereselor

consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:
a)   criteriile generale ce trebuie respectate în deteminarea zonelor şi amplasamentelor struc'-

tuilor de vânzare din localităţi;
b)   modalităţile de organizare a pieţelor şi târgurilor;
c)   periodicitatea şi tipologia pieţelor şi târguilor;
d)   criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare.

CAP.       VI.       SUSPENI)AREA       ŞI       RETRAGEREA       ACORDULUI       DE
FUNCŢIONARE/AUTOR[ZAŢIF,l  I)E ALIMF.NTAŢIE PUBLICĂ

Art.1.  Municipiul  Sebeş  poate  suspeiida  saii  reii.agc acordul de  funcţionare./autorizaţie de
alimentaţie publică în ui.mătoarele situaţii :



•     dacă nu se respectă orarul de funcţionare i`probat:

•     dacă nu se respectă  obicctu]  de activittite men!i(mat pe  acordul  de  funcţionare/ autorizaţie

de alimentaţie publică;

•      dacă nu se respectă normele de convie!i`ire socială, ordine şi  linişte publică;

•     dacănu se respectă normele de esteiică. curăţcnic  şi igienă publică;

•      cerinţele  şi  ci.iteriile  ce  au  stat  la  baza  eliberăi.ii  acordului  de  funcţionare/  autorizaţie  de

alimentaţie publică  .  rcspectiv dacă  la dosar au  l`ost  depusc  acte  cc  nu  sunt confome  cu
realitatea;

•     în situaţia executării de către autoi-itatea administrativă publiL`ă locală de lucrări ce umează
să  afecteze   amplasamentul   afcrcnt   structiirii   de   vânzarc   desc`hisă,   în   cadrul   căreia se
desfăşoară activitate de alimentaţic publică. de tip terasă, grădină de vară şi altele similare;

•      în  situaţia altor prcvedei.i  impusc  de  legisla{ia incidenţă în  inateric.

CAP. VII. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Art.1.   Urmatoarele   fapte   savârşite   de   agenţi   economici   constituie   contravenţii   şi   se
sancţionează după cum urmează:

a.    Desfasuarea  de  activităţi  comerciale  şi  servicii  de  piaţă  pe  raza  Municipiului  Sebeş  fără a
deţine  Acordul  de  funcţionare  sau  Autorizaţie  de  alimentatie  publică  (în  cazul  unităţilor  de
alimentaţie  publică)  eliberat  de  primărie,  se  sancţionează  cu  amenda  contravenţională de  la
1000 lei la 2500 lei;

b.    Desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Sebeş cu acordul
de   fimcţionare   sau   autorizaţia   de   alimentaţie   publică   nevizat/ă   în   temenul   legal,   se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei;

c.    Nerespectarea programului de funcţionare înscris în acordul de funcţionare sau autorizaţie de
alimentaţie publică, se sancţionează cu amenda contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei;

d.   Neanunţarea imediată a primăriei cu privire la modificarea obiectului de activitate şi a oricaror
date de indentificare ale  agentului economic,  se  sancţionează cu amenda contravenţională de
la 1000 lei la 2500 lei.

e.    Efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, fără îndeplinirea
condiţiilor stabilite prin lege se sancţionează cu amenda contravenţională de la 1000 lei la 2500
lei;

Art.2.  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către funcţionarii din
aparatul  de  specialitate  al  primarului  -  Compartiment  Protecţia  Mediului,  Control  Comercial,
Managementul Calităţii   şi Direcţia Poliţia Locală Sebeş

Art.3.   Contravenţiilor   prevăzute   la   art.33    le   sunt   aplicabile   dispoziţiile   Ordonanţei
Guvemului  nr.   2/2001   privind   regimul  juridic   al   contraventiilor,   aprobată  cu  modificări   şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.                                   i



Art.4.(1)  În  cazul  în  care  se  încalcă în  mod  repetat  dispoziţiile  legale  privind
ordinea publică, precum
ftncţionare/Autorizaţia
perioadă de 30 de zile.

în cazul nerespectării în mod repetat clauzelor prevăzute în
fimcţionare,  primarul  poate  suspenda  acest  acord/autorizaţie

(2)  Nerespectarea  măsurii  de  suspendare  prevazut  în  aliniatulul  (1)  duce  la  anularea
acordului  de  fincţionare/  autorizaţiei  de  alimentaţie  publică    prin  emiterea  de  către  Primăria
Municipiului Sebeş a unei Dispoziţii în acest sens, în baza referatului întocmit de compartimentul
de specialitate din cadrul primăriei.

Art.5.  Aplicarea  sancţiunilor  prevăzute  în  prezentul  regu[ament  nu înlătură  răspunderea
disciplinară a făptuitori lor.



Anexa m.  1. ACORD DE FUNCTIONARE [a Regulament

Având în vedere cererea, înregistrată cu nr. în baza OG 99/2000,HG 333/2003, Legii
650/2002,  HCL  ------ /2021   se  constată  că  sunt  respectate  condiţiile  de  funcţionare  confom
legislaţiei în vigoare, eliberăm prezentul

ACORD DE FUNCŢIONARE
Nr.     din anul_,[una_,ziua_

Pentru  -
Cu sediul în -
Punct de lucru-
Înregistrat la Registrul Comerţului cri C.U.I
Atribut fiscal - nr.ordine în registrul comerţului-
Data eliberării
Cod CAEN  -

cu obiect de activitate principal

Se efectueze activităţi la
Profilul unităţii-cod CAEN-
Program de lucru- Punct de lucru-

LUNI  -VINERI      -
sÂMBĂTĂ
DUMINICĂ

- cu urmatoarele clauze de funcţionare
- respectarea ordinii şi liniştii publice
-  respectarea  legislaţiei în vigoare

- valabilitate -  1 an de zile  cu posibilitatea de prelungire

PRIMR SECRETAR MUNICIPIU

Întocmit-Comp.PMCC-MC,ULM

Viză anuală Viză anuală Viză anuală Viză anuală Viză anuală
Primar Primar Primar Primar Primar

Notă-este obligatorie notificarea Municipiului Sebes , cu privire la orice modificare privind
activitatea comerciala şi obţinerea vizei anuale



Anexa 2 AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE la Regulament

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
Nr.    din anu]_,]una_,ziua_

Având în vedere cererea d-nului                                     nr.
În baza OG 99/2000,HG 333/2003, Legii 650/2002  HCL ------ /2021  se constată că sunt
respectate condiţiile de funcţionare conform legislaţiei in vigoare,
Autorizăm ca :
Cu sediul în -
Cu punct de lucru în-
Înregistrat la Registrul Comerţului cu : CUI
Atribut fiscal : - nr.ordine in Registrul Comerţului
Obiect de activitate principală:
cod CAEN-
Programul de lucru aprobat     :

Profilul unităţii:
cod CAEN -
Suprafaţa construită ~
Cu umătoarele clauze de funcţionare    -  respectarea ordinii şi liniştei publice;

-  respectarea legislaţiei în vigoare

Valabilitatea autorizaţiei -  1  an de zile  cu posibilitatea de prelungire
Este obligatorie notificarea Municipiului  Sebeş,  cu privire  la orice modificare  si  obtinerea vizei
anuale a autorizaţiei .

PRIMAR SECRETAR MUNCIPIU

Întocmit -COMP.PMCC-MC,ULM



Anexa   nr.3.   Cerere   pentru       obţinere   ACORD/AUTORIZATIE   DE   FUNCŢIONARE   la
Regulament

cĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

S.C.m.F.A.n.F.
str.                                                             nr.
C.U.I.                            Atribuit fiscal

cu sediul în
înregistrat   la  Oficiul   Registrului   Comerţului   cu

data    emiterii
număr de ordine în Registrul Comertului

Cu
reprezentată prin

în   str.                                                                                    nr.
domicilia

prin  prezenta,   solicit
eliberarea ACORDULUI  DE  FUNCTIONARE/ AUTORIZATIE  DE  FUNCTIONARE,  pentru
punctul  de  lucru  din  Sebeş,  str.
obiect de activitate, clasa CAEN

nr.                     ,  având  ca

umatorul program de functionare:

ZIUA ORELE
Luni
Marţi

Miercui
Joi

Vineri
Sambătă

Duminică

Anexăm:

Data : Semnatua:



Anexa nr.4. Cerere pentru VIZA- ACORD/AUTORIZATIE DE FUNCŢIONARE la Regulament

cĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

S.C./P.F.A.n.F.
str.                                                              nr.
C.U.I.                            Atribuit fiscal

cu sediul în
înregistrat   la  Oficiul   Registrului   Comerţului  cu

data    emiterii
număr de ordine în Registrul Comertului

Cu
reprezentată prin

în   str.                                                                                   nr.
domicilia

prin   prezenta,   solicit
eliberarea ACORDULUI  DE  FUNCTIONAFU3/ AUTORIZATIE  DE  FUNCTIONARE,  pentru
punctul  de  lucru  din  Sebeş,  str.
obiect de activitate, clasa CAEN

iu.                     ,  având  ca

Declar pe proprie raspundere ca au ramas aceleasi conditii de functionare şi respect legislaţia în
vigoare.

Anexăm -Acordul de functionare/ Autorizatia de functionare in original.

Data : Semnatua:



Anexă 5

TABEL
cu clasificarea activităţilor din economia naţională

CAEN         CAEN
REV.l.          REV.2.

(actualizat)
5010                  4511

4519
5020              4520

5221
5030                4531

4532
5040              4540

5050

5134

5135

5136

5137

5138

DENUMIRI

Comerţ cu autotiLrisme si  auto\`ehicule usoare (sub 3,5  tone)

Cod CAEN 4519 - Comerţ cu alte autovehicule
]ntretinerea si  repararea autovehiculelor

Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Comerţ cu ridicata dc picse si accesorii pentru autovehicule

Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Comcrţ cu motociclete.  piese si  accesorii at`ei.ente;  intretinerea si

rcpz`rarca motocicletclor

Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine
specializate

Comerţ cu ridicata al florilor si al plantelor
Prelucrarea si conservarea fiuctelor si legumelor

Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor
Comerţ cu ridicata al carnii si produselor din came

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor
comestibile

1101                                  Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice
1102                                                    Fabricarea vinurilor din struguri
4634                                                    Comerţ cu ridicata al băuturilor

Î:Î:              comerţ cu ri::c:teariaŢ±idaîiaiai,a:iporc°oÎ:tseei]::Si:dt:::ror zahmoase
4637                             Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4631                                         Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor
4638           Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee

si moluste



Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

5144

5153

5154

5155

5156

5185

5188

5190

5211

5212

4641
4642
4643

4647
4652

4644

4649
4673

4673

4674

4675
4676
4676
4665
4666
4661
4690
4711

4719

4721

4722

4723

Comerţ cu ridicata al produselor textile
Comerţ cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
Comerţ cu ridicata de componente si echipamente electronice si de

telecomunicaţii
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de

intretinere
Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de
construcţii si echipamentelor sanitare

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat
Comerţ cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

Comerţ cu ridicata al altor bunui de uz gospodaresc
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de^

construcţii si echipamentelor sanitare
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al

produselor derivate
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de

construcţii si echipamentelor sanitare
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de

construcţii si echipamentelor sanitare
Comerţ cu ridicata al produselor chimice

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Comerţ cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor si
Comerţ cu ridicata nespecializat

Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare

predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare

predominanta de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine

specializate
Comerţ cu amănuntul al camii si al produselor din came, in magazine

specializate
Comerţ cu amănuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in

magazine specializate



Comerţ cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor
zaharoase, in magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate
Comer! cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializat

5227

5231

5232

5233

5241

5242
5243

5244

5245

5248

4721

4729

4773

4774

4775

4751

4771

4772

4753

4759

4743

4754

4759

4763

4752

4761
4762

4741

4742

4753

4759

4764

Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al produselor famaceutice, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfiimerie, in
magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al imbracamintei, in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in

magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor

acoperitoare de podea, in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si ai

articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video in magazine

specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in

magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al

articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără

inregistrari audio/video , in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si

a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al cartilor, in magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-
ului in magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii in
magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor
acoperitoare de podea, in magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al
articolelor de uz casnic n.c.a„ in magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine
specializate



4765
4776

Comerţ cu amănuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine s ecializate
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor si seminţelor, comerţ cu
amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in

magazine specializate

5263

7110

7133

7140

4777

4778
4779
4791

4781

4782

4789
4779
4791

4799

9523
9521

9522

9525
1330

6832
8110

7711

7733

7721

7722

Comerţ cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine
specializate

Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializ;t~e
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin
Comerţ cu amănuntul prin intemediul caselor de comenzi sau prin

lntemet
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băutuilor si produselor

din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri si piete
Comerţ cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei

efectuat prin standuri, chioşcuri si piete
Comerţ cu amănuntul prin standui, chioşcuri si piete al altor produse
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin

lntemet
Comerţ cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor,

chioşcuilor si pieţelor
Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

Repararea aparatelor electronice de uz casnic
Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru

casa si gradina
Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

Finisarea materialelor textile
Repararea echipamentelor de comunicaţii

Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

Restaurante
Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor

Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Activităţi de alimentatie (catering) pentru evenimente

Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Activităţi de servicii suport combinate

Activităţi de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere
usoare

Activităţi de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou

(inclusiv calculatoare)
Activităţi de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament

sportiv
lnchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-urij   ~



Activităţi de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si

gospodaresti n.c.a.
Repararea maş inilor

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Activităţi generale de curatenie a cladirilor

Activităţi specializate de curatenie
Alte activităţi de curatenie

Activităţi fotografice
Activităţi de traducere scrisă si orala (inteipreti)

Activităţi combinate de secretariat
Activităţi de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activităţi

specializate de secretariat
Alte activităţi de servicii suport pentm intreprinderi n.c.a.

Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din
Coafura si alte activităţi de infrumusetare
Activităţi de pompe funebre si similare

Activităţi ale centrelor de fitness
Activităţi de intretinere corporala

lnvatamant in domeniul sportiv si recreational
Alte activităţi de servicii n.c.a.

Activităţi ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal
casnic
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Ordonanta   *   nr. 99/2000 -08.12.2020 -text procesat prin  programul  LEX EXPERT

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART.  1
Prezenta ordonanţă stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale şi

urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea

principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale
consumatorilor, precum şi a mediului.

ART. 2
Prevederile ordonanţei au în vedere realizarea următoarelor obiective:
a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
b) încurajarea liberei iniţiative, asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi

serviciilor de piaţă;
c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi posibilitatea asigurării

produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate ale acestora;
d) modemizarea şi dezvoltarea fomelor de distribuţie;
e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;
f) stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor

şi serviciilor de piaţă;
g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în zonele

defavorizate.
ART. 3

( 1 ) Prezenta ordonanţă reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă
privind cerinţele necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi
regulile generale de comercializare, precum şi sancţiunile în caz de nerespectare a prevederilor acesteia.

(2) Activitatea comercială, în sensul prezentei ordonanţe, se exercită cu referire la produsele
alimentare, nealimentare şi la serviciile de piaţă prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.

(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe activităţile de comercializare având ca
obiect:

a) produsele medicamentoase, dispozitivele medicale;
b) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali în baza

certificatului de producător;
c) combustibilii pentru uzul mij loacelor de transport, inclusiv cei comercializaţi prin staţii de

distribuţie;
d) bunuile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de producţie;
e) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de natură ştiinţifică sau infomativă

realizate de titularii acestora;
f) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultual

deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau
Cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializate prin fondul propriu
al fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;

g) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târguilor, saloanelor sau al altor
manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;

h) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;
i) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale.

(4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor comerciale desfăşuate şi serviciilor
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prestate pe teritoriul României.
ART. 4
În înţelesul prezentei ordonanţe, umătorii termeni se definesc astfel:
a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care

cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale;
b) comerciant -persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a

produselor şi serviciilor de piaţă;
c) comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în

cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori

profesionali  şi colectivi;
d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de

regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
#M4

e) comerţ de tip cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces -
activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane

juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii şi persoane fizice
înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării
acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engros/en detail;
#8

f) comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în
altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;

g) serviciu de alimentaţie publică -activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a
produselor şi a băutuilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de
muncă al consumatorilor;

h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de
tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul
activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi  serviciile cuprinse în anexa la prezenta
ordonanţă;

i) serviciu de piaţă -orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care
nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii
unor necesităţi ale consumatorilor;

j) structură de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;
k) suprafaţă de vânzare - suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angaj at
pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării
mărfurilcyr, producţiei, birourilor Şi anexelor;

1) structură de vânzare cu suprafaţă mică - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până
la 400 mp inclusiv;

m) structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare
cuprinsă între 400 -1.000 mp  inclusiv;

n) structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai
mare de  1.000 mp;

o) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi
de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o
infrastructură comună şi utilităţi adecvate.  Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată`
din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică
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cuprinse în acesta;

p) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată
pemanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroportui, gări, autogări,
drumui publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;
#M3

q) parc comercial - perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinaţia de structuri de
vâiizare cu suprafeţe medii ori mari, în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de

produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună, inclusiv spaţii
de parcare şi circulaţie comune, precum şi utilităţi adecvate.  Suprafaţa unui parc comercial este
rezultatădinsumasuprafeţelorconstruiteaclădirilorcudestinaţiadestructuridevânzarecusuprafeţe
medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafeţele spaţiilor de parcare şi circulaţie
comune, precum şi suprafeţele celorlalte elemente de infrastructură comune;
#M4

r) supermagazin -structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare între  1.000 mp şi 2.500 mp,
utilizatăpentrucomerţspecializatorinespecializat,carecomercializeazămărfurialimentareşi/sau
nealimentare,avânddreptcaracteristiciautoservireaşiplatamărfurilorlacaseledemarcatamplasatela
ieşire;
#M3

s)hipemagazin-structurădevânzarecuamănuntul,cusuprafaţadepeste2.500mp,utilizatăpentru
comerţ specializat şi/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare şi/sau nealimentare,
având drept caracteristici: prezenţa tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat
amplasatelaieşireadinfluxuldeautoservire,sectordealimentaţiepublicăreprezentatprinunasaumai
multe săli de consumaţie, amplasarea în zonele periferice ale oraşului, în centrele comerciale ori în

parcuile comerciale.

#8
CAPITOLUL 11
Cerinţe şi criterii necesare desfăşuării activităţii comerciale

ART. 5

(1)Oriceexerciţiucomercialsedesfăşoarănumaidecătrecomercianţiautorizaţiîncondiţiilelegii.
(2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică

necesităcunoştinţedespecialitateşiseefectueazăcupersonalcalificat,conformnormelordeaplicarea

prezentei ordonanţe.
(3)Întemendeunandeladataintrăriiînvigoareaprezenteiordonanţe,personalulangajatîn

efectuareadeactivităţicomercialecuprodusedinsectorulalimentarşidealimentaţiepublicăvatrebui
să îndeplinească una dintre umătoarele cerinţe profesionale:

a)săfiabsolvituncursdespecialitatepentrucomercializareaproduseloralimentareşi/saude
alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;

b)săfidesfăşuratcelpuţin2anideactivitateprofesionalădecomercializaredeprodusealimentare

şi/saudealimentaţiepublicăşisăfiabsolvituncursdenoţiunifimdamentaledeigienă,organizatîn
confomitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART. 6

(1) Comerţul în zone publice se desfaşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.
(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor

administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea
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regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin.  (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu
comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

ART. 7
Acordul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu sc eliberează în următoarele cazuri:
a) contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea

zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică

deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exerciţiul comercial  se face în spaţii improvizate;
d) se încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe.

CAPITOLUL 111
0rarele de funcţionare

ART.  8
Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise

publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de ftincţionare cu
respectarea pre\'ederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare

privind liniştea şi ordinea publică, şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice
locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de
necesităţile consumatorilor.

ART. 9
0rarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind

obligat să asigure respectarea acestuia.
ART.10
Structuile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile

consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.

CAPITOLUL IV
Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi  locale

ART.  1 1

Autorităţile administraţiei publice asigură dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie

şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor
de piaţă.

ART.  12

(1 ) Autorităţile administraţiei publice  locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei de distribuţie,
având drept obiective:

â) sprijinirea creării unei reţele de distribuţie care  să asigure servicii de calitate consumatorilor şi căre
să răspundă necesităţilor de consum ale acestora şi marcarea acesteia în documentaţiile de urbanism
întocmite;

b) dezvoltarea armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie cu respectarea principiului liberei
concurenţe;

c) armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;
d) protej area patrimoniului arhitectural, istoric şi de mediu prin menţinerea caracterului sitului;
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e) dezvoltarea şi revigorarea reţelei de distributie în zonelc montane, rurale şi defavorizate şi
susţinerea creării  de servicii de piaţă în aceste zone;

f) stimularea dezvoltării îr,treprinderilor mici şi mij locii cu activitatc comercială în scopul creşterii
competitivităţii acestora şi graduluj de ocupare a forţei de muncă;

g) asiguarea şi dezvoltarea unui sistein de baze de date privind reţeaua de distribuţie;
h) respectarea legislaţiei în vigoare d].ii di)meniul urbanismu]ui pentiiT structurile de vânzare şi de

prestări de servicii de piaţă.
(2) Autorităţile administraţiei rjublice localc stabilcsc criierii le de dezvoltare urbanistică a sectorului

comercial pentru determinarea:
a) suprafeţelor destinate activităţitor comcrcialc. în s[.jecial pentru ce]e cu sttucturi de vânzare cu

suprafaţă medie şi mare;
b) modului de încadrare a suprafeţelor structiiriloi. de vânzare peiiti.u protejarea lucrărilor de artă, a

edificiilor cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică, precum şi a mediului în centrele istorice şi
în localităţile de interes turistic;

c) amplasamentelor spaţiilor de parcare aferente divei.selor structui.i de vânzare, confom
reglementărilor legale în vigoare.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autoi`izării desfăşurării unui exerciţiu
comercial într-o structură de vânzare, cu conţinLitul ccrtificatului de urbanism şi al autorizaţiei de
construire.

(4) Autorităţile administraţiei publice loc.ile, îii stabilirea strategiei de dezvoltare conform alin. (1 ),
au în vedere umătoarele caracteristici {eritoriale:

a) zone urbane omogene, prin realizarea unei corelări  integrate între centru şi periferie:
b) zone periferice pentru care trebuie individuali7.ate criterii de dezvoltare omogenă, în scopul

integrării acestora într-un cadru urbanistic coerent;
c) centre istorice, în scopul promovării unor activj tăţi comerciale adccvate şi al protejării zonelor cu

valoare istorică şi artistică;
d) zone cu mică concentrare demografică, în scopu] dezvoltării şi/sau îmbunătăţirii inffastructurii;
e) zone situate pe traseele autostrăzilor şi drumurilor iiaţionale, în scopul dezvoltării structuilor de

vânzare;
f) zone defavorizate.

(5) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii intereselor
consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:

a) criteriile generale ce trebuie respectate în deterininarea zonelor şi amplasamentelor structuilor de
vânzare din localităţi;

b) modalităţile de organizare a pieţelor şi târgurilor;
c) periodicitatea şi tipologia pieţelor şi târgurilor;
d) criteriile de atribuire a amplasamentelor structurilor de vânzare.

(6)Înscopulpromovăriişiprotejăriiactivităţiicomercialeînzoneleperifericealeoraşelor,precumşi
în zonele rurale, montane sau defavorizate, autorităţile administraţiei publice locale, prin hotărâri ale
consiliilor locale, pot acorda, în condiţiile legii, înlesniri la plata impozitelor şi taxelor datorate
bugetelor locale.

(7) Pentru elaborarea strategiilor şi criteriilor, confom prezentului articol, autorităţile administraţiei
publice locale consultă asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile patronale,
reprezentanţi ai societăţilor comerciale şi ai camerelor de comerţ şi industrie teritoriale.

ART.13
Pentru zone sau edificii cu valoare arhitectonică, istorică sau arheologică şi pentru zone turistice,
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autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, în limita competenţelor legale,  facilităţi financiare
comercianţilor care contribuie prin efort propriu la reabilitarea sau la restaurarea acestora.

ART.14

(1) Autorităţile administraţiei publice,  camerele de comerţ şi  industrie şi societăţile comerciale,
precum şi alte persoane fizice sau juridice interesate pot să organizeze cursuri de pregătire şi
perfecţionare profesională în domeniul comercializării produselor şi serviciilor de piaţă prevăzute în
anexă, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform legislaţiei în vigoare.

(2) Cursul profesional va conţine ca obiecte de studiu materii adecvate pentru a garanta însuşirea
normelor şi reglementărilor cu privire la sănătatea, securitatea şi infomarea consumatorilor, la
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi însuşirea noţiunilor fimdamentale de
igienă.
#M4

ART.15
Învedereaavizăriiamplasăriistructurilordevânzarecusuprafaţămare,Comisiatehnicăde

amenajare a teritoriului şi urbanism, constituită potrivit Legii nr. 350/2001  privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, va fundamenta din punct de vedere
tehnic emiterea avizului arhitectului-şef pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism,

ţinândseamadereglementărileînvigoareprivindamenajareateritoi.iuluişiurbanismul,precumşide
umătoarele criterii cu privire la impactul urbanistic al amplasării în raport cu dezvoltarea urbariă i
durabilă şi  integrată a localităţii:

a)compatibilitateafuncţionalăcureglementărilecuprinseînplanuriledeurbanismgeneralşizonalîn
vigoare;

b)asigurareadecătredezvoltatorasuprafeţeiadecvateaterenuluideamplasamentşiacondiţiilorde
ocupare şi utilizare;

c) amonizarea plastic-volumetrică şi arhitecturală cu caracterul zonei;
d) asigurarea de către dezvoltator a accesibilităţii, a căilor de acces public şi de deservire, a

parcajelor, a circulaţiei pietonale, a accesului consumatorilor, direct şi prin intermediul reţelelor de
transport;

e) impactul acceptabil al traficului generat şi atras asupra circulaţiei generale şi asupra transportului

public;
Dasigurareadecătredezvoltatoraracordurilorşisolicitărilordecapacităţişiserviciipentrureţele

tehnico-edilitare, astfel încât să nu genereze disfuncţii ale infrastructurii urbane;

g) în cazul parcurilor comerciale şi al hipermagazinelor, amplasarea în afara zonelor construite
protejate, constituite confom legii, sau a zonelor de protecţie a monumentelor şi siturilor istorice.

#8
CAPITOLUL V
Practici comerciale

ART.16
Prinvânzăricupreţredus,însensulprezenteiordonanţe,seînţelege:
a) vânzări de lichidare;
b) vânzări de soldare;
C)vânzăriefectuateînstructuridevânzaredenumitemagazindefabricăsaudepozitdefabrică;
d) vânzări promoţionale;
e) vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce
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e`Venimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale
nomale;

f) vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3  luni de la aprovizionare nu au fost vândute;

g) vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai
poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate;

h) vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceeaşi zonă
comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial;

i) vârmea produselor cu caracteristici identice, ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat.
ART.17
Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere, cu excepţia situaţiilor

prevăzute la art.  16 lit. a) - c), e) - i), precum şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin
vânzare în pierdere, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior
costului de achiziţie, astfel cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

ART.18
Potrivit prezentei ordonanţe, prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită

de publicitate şi anunţată sub denumirea de "lichidare" şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect
vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structură de vânzare
cu amănuntul, în una dintre umătoarele situaţii:

a) încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului,
chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia
cazuilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de
vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar;

b) încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca
urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti
rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită;

c) întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 1uni după teminarea
operaţiunilor de lichidare;

d) schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale
desfăşurate în acea structură;

e) modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi
amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă
în toată această perioadă, sau modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii ori
anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă;

f) vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct;

g) deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a
întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

ART.19

(1 ) Vânzările de lichidare sunt supuse notificării în baza unui inventar detaliat al mărftirilor de
lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale provenienţa

Produselor respective. Notificarea se face la primăria localităţii în a cărei rază teritorială este amplasată
structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu cel puţin 15 zile
înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art.  18 lit. a), d) şi e) şi cu cel puţin
5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situaţiile prevăzute la art.  18 lit. b), c), f) şi g).
Perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum:

a) 90 de zile pe an pentru cazuile prevăzute la art.  18 lit. a) şi f);
b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art.  18 lit. b), d), e) şi g);
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c)  15  zile pe an pentru cazurile prevăzute la art.  18  lit.  c).

(2) La cererea organelor de control abilitate comerciantul este obligat săjustifice cu documente
legale situaţia care a motivat vânzarea de lichidare, în temen de maximum  10 zile de la finalizarea
operaţiunilor de lichidare pentru situaţiile prevăzute la art.  18  1it.  a) - d), f) şi g) şi, respectiv, de
maximum 45  de zile în cazul situaţiilor prevăzute la art.  18  1it.  e).

(3) Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod
obligatoriu data de debut a vânzării şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfiiri supus vânzării
de lichidare, în cazul în care operaţiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

ART. 20

(1) Pe duata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar
aferentă notificării şi aflate în stocul unităţii comerciale la data depunerii/transmiterii notificării. Stocul
este format din produsele expuse în spaţiile destinate vânzării şi cele aflate în depozitele structuii de
vânzare; produsele deţinute în antrepozite şi/sau în depozite situate în afara structurii de vânzare pentru
care a fost făcută notificarea nu intră în componenţa stocului de lichidat.

(2) Pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structuii de
vânzare şi a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării
sau a emiterii hotărârii judecătoreşti prevăzute la art.  18  1it. b), sau la data evenimentelor prevăzute la
art.`  18  1it.  g).

ART.  21
În afara cazurilor prevăzute la art.  18 lit. b) şi g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în

structura de
ART. 22

vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub
denumirea "soldare/soldări/solduri"  şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată
a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.
#M11

ART. 23
Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de

câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie oferite spre vânzare în
mod obişnuit înaintea acestei date.
#M11

ART. 24  *** Abrogat
#8

ART. 25
Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau

vândute în mod obişnuit.
#M11

ART. 26 *** Abrogat
#8

ART. 27
(1) Perioadele de soldări prevăzute la art. 23  se stabilesc de comerciant între umătoarele limite;
a) perioada  15  ianuarie ~  15  aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă -iamă;
b) perioada  1  august - 31  octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară.

#Ml1

(2)  *** Abrogat
#8
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ART. 28

(1) Este interzis să se anunţe o vânzare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât cele prevăzute la art.
23.

(2) Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de
debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfui supus soldării în cazul
în care operaţiuea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

ART. 29
Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vâiizările din

producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceştia îndeplinind obligaţiile ce
revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul. Vânzările cu preţ redus prin magazin
sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării.

ART. 30
Încadrulvânzărilordefinitelaart.29,cuexcepţiaproduseloralimentare,producătoriipotpractica

vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte umătoarele condiţii asupra
cărora consumatorii au fost informaţi:

a) nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie;
b) face obiectul retururilor din reţeaua comercială;
c) reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevândut.
ART. 3 1
0rice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, confom prevederilor art. 30, este

obligat să pună la dispoziţie organelor de control abilitate toate documentele legale care justifică
originea şi data de fabricaţie a produselor care fac obiectul acestor vânzări.

ART. 32

(1) În sensul prezentei ordonanţe, vânzările promoţionale sunt vânzările cu amănuntul/vâiEările cash
and carry/prestările de servicii de piaţă care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul
notificării, cu condiţia ca:

a) să nu fie efectuate în pierdere;
b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute ori, după

caz, prestate în mod curent;
c) produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a

vânzărilor promoţionale sau comerciantul va infoma consumatorii că oferta este valabilă numai în
limita stocului disponibil.

(2) În sensul prezentei ordonanţe, nu sunt considerate vânzări promoţionale;
a) acţiunile de promovare efectuate de producători;
b) acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţă.
ART. 33

(1) Vânzările cu preţ redus prevăzute la art.16, astfel cum sunt definite de prezenta ordonanţă, atunci
când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în
cifie, sunt supuse umătoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:
#M7

a) Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă

practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă
cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data
aplicării preţului redus.
#8

b) Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forina, modul de publicitate şi motivaţia
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reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu

preţurile de referinţă, excepţie făcând:
- publicităţile comparative de preţ;
- anunţuile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre;
- anunţuile de preţ de lansare a unui nc)u produs pe piaţă;
- anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de preţui la

un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.
c) Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practică

vânzarea prin corespondenţă, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca această
menţiune să figureze vizibil şi lizibil în catalog.

d) Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat
vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

• fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat;
• fie prin menţiunile "preţ nou",  "preţ vechi"  1ângă sumele corespunzătoare;
-fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat.

e) Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor
ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu.

D Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie să fie
păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.

g) Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul
de referinţă este considerat o formă de publicitate înşelătoare şi este sancţionat confom reglementărilor
legale în vigoare.

(2) Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea cantităţii
de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea
numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj  colectiv.
#M7

(3) Produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3  zile înainte de expirarea
datei duabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de
valabilitate/datei de minimă durat)ilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la
comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a
consumatorilor. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat este considerată practică comercială
incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.
#8

ART. 34
Vânzarea la distanţă este acea fomă de vânzai.e cu amănuntul care se desfăşoară în lipsa prezenţei

fizice simultane a consumatorului, şi a comerciantului, în urma unei oferte de vânzare efectuate de     '   `
acesta din umă, care în scopul încheierii contractului, utilizează exclusiv tehnici de comunicaţie la
distanţă.

ART. 35

(1) Vânzarea directă este acea practică comercială prin care produsele sau serviciile sunt desfăcute de
către comerciant direct consumatorilor, în afara spaţiilor de vânzare cu amănuntul, prin intemediul
vânzătorilor direcţi, care prezintă produsele şi serviciile oferite spre vânzare.

(2) Vânzarea prin reţele (multilevel marketing) este o formă a vânzării directe prin care produsele Şi
serviciile sunt oferite consumatorilor prin intermediul unei reţele de vânzători direcţi care primesc un
comision atât pentru vânzările proprii, cât şi pentru vânzările generate de reţelele de vânzători direcţi pe
care i-au recrutat personal.
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ART. 36
Sunt considerate practici comerciale interzise:
a) vânzarea piramidală, vânzarea practicată prin procedeul denumit "bulgăre de zăpadă" sau orice alte

procedee similare care constau în special în a oferi produse/servicii consumatorilor făcându-i să spere
că le vor obţine fie cu titlu gratuit, fie la un preţ redus faţă de valoarea lor reală şi condiţionând
vânzările de plasarea contra plată de bonuri, tichete, cupoane ori a altor titluri similare către terii sau de
colectarea de adeziuni sau subscrieri;

b) faptul de a propune unei persoane să colecteze adeziuni sau să se înscrie pe o listă, făcând-o să
spere câştiguri financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise.

ART. 37

(1 ) În cazul reţelelor de vânzare constituite prin recrutarea aderenţilor sau afiliaţilor este interzis să se
solicite aderentului sau afiliatului reţelei plata unei sume aferente dreptului de intrare în reţea, cu
excepţia contravalorii materialelor sau serviciilor de natuă pedagogică, formativă demonstrativă ori de
vânzare sau a oricărui alt material sau serviciu similar.

(2) În cadrul aceleiaşi reţele este, de asemenea, interzis să se impună unui aderent sau afiliat
achiziţionarea unui stoc de produse destinat vânzării ulterioare, fără obligaţia ca stocul de produse
nevândute de aferent/afiliat să fie reprimit de titularul reţelei.

ART. 38

(1 ) Vânzările în afara spaţiilor comerciale sunt acele vânzări directe realizate de comercianţi în
umătoarele situaţii:

a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale;
b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant, dacă aceasta nu a avut loc la solicitarea expresă a

consumatorului:
- la locuinţa unui consumator, unde pot fi încheiate contracte şi cu alte persoane prezente;
- la locul de muncă al consumatorului sau în locul în care acesta se găseşte, chiar temporar, pentru

motive de lucru, studiu sau tratament;
c) în orice alte locuri publice sau destinate publicului, în care comerciantul prezintă o ofertă pentru

produsele sau serviciile pe care le fimizează, în vederea acceptării acesteia de către consumator.
(2) Comercianţii care efectuează vânzări în afara spaţiilor comerciale răspund civil faţă de efectele

activităţii vânzătorilor direcţi.
ART. 39
Comercianţii sunt obligaţi să elibereze legitimaţii pentru vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de

vânzare. Legitimaţiile trebuie să conţină numele, prenumele şi fotografia vânzătorului, denumirea şi
sediul comerciantului, semnătura administratorului/directorului şi vor fi vizate trimestrial. Legitimaţiile
vor fi retrase imediat ce deţinătorii acestora îşi pierd calitatea de vânzători direcţi.

ART. 40
Vânzătorii direcţi, angajaţi în acest sistem de vânzare, sunt obligaţi să se legitimeze înaintea

prezentării produselor/serviciilor oferite, precum şi la solicitarea consumatorilor.
ART. 41

(1) Loteria publicitară este acea practică de promovare a produselor/serviciilor care tinde să
stimuleze în rândul participanţilor speranţa unui câştig prin tragere la soni.

(2) Loteriile publicitare sunt admise numai în condiţiile în care participanţilor nu le este impusă în
contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, suplimentară achiziţionării produsului/serviciului.

(3) Cheltuielile efectuate de către participanţi pentru achiziţionarea de efecte şi servicii poştale şi
pentm tarifele telefonice normale, referitoare la participarea la loteria publicitară, nu intră sub incidenţa
alin.  (2).
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ART. 42

(1) În privinţa câştigurilor puse în joc în cadrul unei loterii publicitare, anunţurile de prezentare a
acesteia vor preciza natura, numărul şi valoarea comercială a respectivelor câştiguri, precum şi
următoarea menţiune:  "regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui
solicitant". În acest scop se va menţiona adresa sau numărul de telefon la care solicitarea poate fi
transmisă, respectiv făcută.

(2) În regulament se va preciza obligaţia organizatorului loteriei publicitare de a face publice numele
câştigătorilor şi câştigurile acordate.
#M2

ART. 43

(1) Regulamentul şi/sau orice alt document În baza căruia umează să se desfăşoare loteria publicitară
trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operaţiunii.
#8

(2) Pentru a verifica corecta desfăşurare a loteriei publicitare respective reprezentanţii Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Ecc>nomiei şi Finanţelor şi Ministerului
lntemelor şi Reformei Administrative pot solicita organizatorilor de loterii publicitare regulamentul de
desfăşurare a acestora, precum şi un exemplar al anunţurilor adresate publicului, caz în care
organizatorii vor prezenta această documentaţie în termen de 5 zile de la data solicitării.

ART. 44
Prezenta ordonanţă nu exclude controlul acţiunilor de promovare a vânzărilor prin acest gen de

operaţiuni publicitare de către asociaţiile profesionale cu rol de autoreglementare în domeniul

publicităţii, precum şi dreptul persoanelor, care se consideră induse în eroare în cursul desfăşurării  '
acestor operaţiuni, de a se adresa direct acestor asociaţii.

ART. 45
Se consideră publicitate înşelătoare acele fapte prin care organizatorul unei loterii publicitare

sugerează destinatarului, prin anunţul publicitar efectuat, că:
a) a intrat în posesia marelui premiu, deşi tragerea la sorţi pentru atribuirea câştigurilor se va

desfăşua ulterior;
b) a intrat în posesia unui câştig important, în realitate fiind însă vorba de un premiu de o valoare

minimă sau de un premiu de consolare.
ART. 46
Nu sunt asimilate loteriei publicitare concursurile în cadrul cărora premiile sunt câştigate exclusiv

datorită abilităţii, cunoştinţelor şi perspicacităţii participanţilor, câştigătorul fiind desemnat în funcţie de
valoarea prestaţiei sale.

ART. 47
Nu este asimilată loteriei publicitare şi este considerată practică comercială pemisă alocarea de

premii în mod aleator, înainte de oferirea la vânzare a produselor/serviciilor şi atribuirea câştiguilor la
achiziţionarea produselor/serviciilor, chiar dacă intrarea în posesie a premiilor are loc la o dată
ulterioară.

ART. 48
Vânzarea cu prime este acea practică comercială prin care la vânzarea sau oferta de vânzare de

produse/servicii se oferă consumatorului cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit temen, prime sub
forma unor produse/servicii.

ART. 49
Este interzisă orice vânzare ori ofertă de vânzare de produse sau orice prestare ori ofertă de prestare

de servicii făcută către consumator, care dă dreptul acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit
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temen, la o primă sub forma unor produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice
sortimental cu produsele/serviciile cumpărate.

ART. 50
Nu sunt considerate prime:
a) ambalajele produselor;
b) produsele sau serviciile indispensabile utilizării nomale a produsului sau serviciului cumpărat;
c) produsele sau serviciile a căror valoare este de până la 10°/o din preţurile de vânzare/tarifele

produselor/serviciilor achiziţionate de către consumatori;
d) articolele personalizate, respectiv obiectele purtând mesaje publicitare, inscripţionate în mod

vizibil şi care nu se regăsesc ca atare în comerţ;
e) serviciile postvânzare;
f) facilităţile de staţionare oferite de către comercianţi consumatorilor.
ART.  5 1
Esteinterzisăcondiţionareavânzăriicătreconsumatoraunuiprodusdecumpărareauneicantităţi

impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. De asemenea, este interzisă

prestarea unui serviciu către consumator, condiţionată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea
unui produs.
#MI

ART. 5 1 ^ 1
Este interzisă plata restului către consumator sub orice altă formă decât acordarea acestuia în

numerar.
#8

ART. 52
Nu sunt considerate vânzări condiţionate:
1.vânzărilelaunpreţglobalpentruprodusesauserviciidiferite,careconstituieunansamblu,

precum şi pentru produse identice preambalate oferite într-un ambalaj  colectiv, cu condiţia ca:
a) fiecare produs şi fiecare serviciu să poată fi achiziţionat şi separat la preţul practicat în cadrul

aceleiaşi suprafeţe de vânzare;
b) cumpărătorul să fie infomat despre această posibilitate şi despre preţul de vânzare aferent

produsului sau serviciului;
2. vânzările de produse în loturi sau ambalaje consacrate de uzanţele comerciale şi de nevoile de

consum.
ART. 53
Prin vânzare forţată se înţelege:
a)expediereaunuiproduscătreopersoană,fărăocerereprealabilădinparteaacesteia,solicitându-i

cumpărarea acelui produs sau retumarea lui către expeditor, chiar şi fără taxe, în cazul refuzului de
cumpărare;

b)prestareaunuiserviciucătreopersoană,fărăocerereprealabilădinparteaacesteia,solicitându-i
acceptarea acelui serviciu prin achitarea contravalorii.

ART. 54
0rice vânzare forţată este interzisă. Expedierea unui produs sau prestarea unui serviciu către o

persoană se face numai în baza unei comenzi prealabile din partea acesteia.
ART. 55
Nu sunt considerate vânzări forţate ofertele efectuate în scopuri filantropice. În cazul acestor oferte,

pe documentele însoţitoare va fi inscripţionată, în mod clar şi vizibil, umătoarea menţiune:
"destinatarul nu are nicio obligaţie de a plăti sau de a retuma produsul".
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ART. 56
Se interzice a se refuza consumatorului fără un motiv justificat, conform prevederilor legale în

vigoare, vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu.

CAPITOLUL VI
Reguli generale de comercializare a produselor şi serviciilor

ART, 57
(1) Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa,

sănătatea şi securitatea consumatorilor.

(2) Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la
producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure că produsele oferite spre
comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul
acestora.

(3) Se interzice introducerea pe piaţă a produselor, dacă acestea nu sunt însoţite de documentele de
angaj are ale producătorului/impoi.tatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, emise confom
reglementărilor legale în vigoare.

ART. 58
Produsul care este conform reglementărilor cu caracter obligatoriu, prin cai.e sunt definite

caracteristicile de secuitate ale acestuia şi modalităţile de control al conformităţii cu caracteristicile

parametrilor definiţi, este considerat sigur.
ART. 59
Dacă secuitatea produselor nu este determinată conform prevederilor art.  58, un produs va fi

considerat sigur atunci când, utilizat în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscui pentru viaţa,
sănătatea şi securitatea consumatorilor,

ART. 60
Pentru evaluarea secui.ităţii unui produs vor fi luate în considerare următoarele elemente:
a) proprietăţile produsului, inclusiv compoziţia, instrucţiunile de montare şi punere în ftmcţiune, de

utilizare, de întreţinere şi de depozitare, service-ul necesar pe durata medie de utilizare a produsului;
b) prezentarea produsului, informaţiile furnizate de producător prin etichetare, marcare şi/sau

ambalajul acestuia, precum şi orice altă informaţie furnizată de producător;
c) influenţa produsului asupra altui produs sau produse, când în mod justificat se presupune că acesta

va fi utilizat împreună cu alt produs sau produse;
d) categoriile de utilizatori cărora li se adresează, o atenţie deosebită fiind acordată grupei de

consumatori cu grad de risc major.
ART.  61
Prevederile art.  58  -60 sunt aplicabile în egală măsură şi  serviciilor de piaţă.
ART. 62
Prevederile art.  58 -60 nu se aplică în cazul produselor care necesită reparaţii sau recondiţionări

înaintea utilizării, cu condiţia ca despre acest fapt consumatorii să fie informaţi de către comercianţi în
momentul cumpărării,

ART. 63
În aplicarea prevederilor art.  58, 60 şi 61  se vor avea în vedere reglementările legale în vigoare

privind activitatea de standardizare, acreditare şi infrastructura pentru evaluarea confomităţii.

A. Reguli privind etichetarea şi ambalarea
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ART. 64
La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să

aducă cu buă-credinţă la cunoştinţă consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informatiile
fimizate prin etichetare, marcare şi ambalare şi informaţii corecte şi utile privind caracteristicile

produsului sau serviciului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.
ART. 65
(1 ) Infomaţiile fumizate prin etichetare, marcare, ambalare vor respecta prevederile legale

referitoare la etichetare.

(2) Pentru unele categorii de produse, în scopul asigurării protecţiei consumatorilor şi pentru
menţinerea unui mediu concurenţial nomal, Guvemul poate elabora reglementări specifice de
etichetare.

(3) PeTtni a informa consumatorul despre impactul unor produse asupra mediului înconjurător,
precum şi pentru a promova producţia şi utilizarea acelor produse care, pe toată durata lor de viaţă, au
efecte nesemnificative asupra calităţii apei, aerului şi solului, se va institui un sistem national de
etichetare ecologi că.

ART. 66
Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, să fie uşor de

manipulat, să promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la

protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.

8. Obligaţia indicării preţurilor/tarifelor
ART. 67

(1 ) Comerciantul care în reţeaua de distribuţie oferă spre vânzare produse/servicii trebuie să indice
preţul de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură, confom reglementărilor legale în
vigoare.

(2) Preţuile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele practicate se indică în mod vizibil,
lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare.

(3) Când livrarea produsului sau prestarea serviciului se face ulterior plăţii unui acont, comerciantul
este obligat să elibereze consumatorului, la plata acontului, un document fiscal confom legislaţiei în
vigoare sau, după caz, un contract scris şi să respecte condiţiile contractuale.

(4) Comercianţii care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale vor elibera bonui fiscale cumpărătorilor de produse/servicii.

C. Reguli privind indicarea cantităţii
ART. 68
(1)Înfuncţiedetipulşicaracteristicileprodusului,peambalajulacestuiasevorindicavizibil,lizibil

şifărăechivocdimensiunilesaunumăruldearticole(bucăţi)conţinute,cantitateanetăconţinută,
exprimatăînunităţidemăsurărecunoscutedeautoritateastatuluiromânînmateriedemetrologie.

(2) Obligativitatea indicării acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz,
importatorului.

ART. 69
În cazul vânzărilor la distanţă prin corespondenţă, orice comerciant care infomează consumatorul

asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, broşurilor sau al altor publicaţii tipărite
esteobligatcapentruproduselepreambalatesămenţionezecantitateanetăconţinutădefiecareambalaj,

preţul de vânzare, precum şi pretul pe unitatea de măsură, confom dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 70
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(1) Pentru produsele comercializate în vrac, care sunt cântărite sau măsurate în prezenţa
consumatorului,  dispoziţiile art.  68  alin.  (1) nu se aplică.

(2) Informaţiile ftimizate de aparatele de măsură utilizate pentru detei.minarea cantităţii produselor
vândute în vrac trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.

D. Clauze abuzive
ART.  71
Încalitatedepartecontractantăconsumatoriipotrefuzaîncheiereacontractelorcarecuprindclauze

definite ca abuzive, confom prevederilor legale în vigoare.
ART. 72
Pentru unele categorii de produse/servicii, în scopul asigurării unui echilibru între obligaţiile şi

drepturile părţilor contractante şi pentru a promova un mediu concurenţial nomal, Guvemul poate
stabili contracte-tip cu caracter obligatoriu.

CAPITOLUL VII
Sancţiuni

ART.  73*)
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să

constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
1. qes.Pşurarea oricănii exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5  alin.  (1), cu suspendarea

comerciale până la data autorizării şi cu amendă:
de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică;
de la 500 lei la  1.0001ei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie;
de la  1.000 lei la 2,000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare;
de la  100 lei la 2001ei pentru comercianţii ambulanţi;

e) de la 5001ei la  1.000  lei pentru comercianţii care prâctică vânzări în afara spaţiilor comerciale şi

pentru cei care practică vânzări directe;
2.  nerespectarea prevederilor art.  5  alin.  (2),  cu amendă de la 200 lei la  1.000 lei;
3. comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de

fiincţionare, cu amendă de la  1001ei la  1.000 lei;
4. nerespectarea prevederilor art.  9, cu amendă de la 2001ei  la 2.000 lei;
5.  oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art.17, cu

amendă de la 2.000 lei la  10.000  lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii concurenţei
nr.  21/1996, republicată;

6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art.  18 lit. a) - g), cu amendă
de la 2.0001ei la  10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;

7. nerespectarea prevederilor art.19 alin.  (1)  şi ale art.  27 alin.  (2),  cu privire la notificare, cu amendă
de  la 2001ei  la  1.000  lei;

8.neprezentarealasolicitareaorganelordecontrolabilitateadocumentelorlegaleprivindjustificarea
situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art.19 alin. (2), cu amendă de la
2.0001ei  la  10.000  lei;

9.nerespectareaprevederilorart.20,23şi24,cuamendădela2.0001eila10.000leişicusistarea
vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;

10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu
amendă de la 2.000  lei la  10.0001ei  şi cu sistarea vânzărilor de soldare;
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11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative,
confom prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la  10.000 lei;

12. nerespectarea prevederilor art.19 alin.  (3) şi ale art. 28 alin.  (2), cu amendă de la 500 lei la 3.000
lei;

13. utilizarea denumirii  "soldare/solduri/soldări " sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care aceasta
nu este în legătuă cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă
de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;

14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de la 10.000 lei
la 50.000 1ei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat;

15. nerespectarea prevederilor art. 39, cu amendă de la 500 lei la  1.000 lei;
16. nerespectarea prevederilor art. 40, cu amendă de la 100 lei la 200 lei;
17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 41  alin. (2), cu

amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă şi se fac
venit la bugetul de stat;

18. neprezentarea în temen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2), cu
amendă de la  1.000 lei la 2.000 lei;

19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
20. nerespectarea prevederilor art. 51, 54 şi 56, cu amendă de la 500 lei la 2.0001ei;

#M1
20^1. nerespectarea prevederilor art.  51 ^1, cu amendă de la 2.000 lei  la 4.000 lei;

#8
21. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu amendă de la  100 lei la 500 lei;
22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structuă de

vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la  10.000 lei şi cu interzicerea uneia
dintre cele două activităţi;

23. desfăşuarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu
amenda prevăzută la pct.  1  lit. a) - e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile
realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării
contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
#CIN

*) Confom anexei nr.  1  pct. 46 din Hotărârea Guvemului nr. 33/2018, pentru constatarea şi

sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.  73 pct.  5, 6,  8  -11,13,14,17 -19 şi 22 din Ordonanţa
Guvemului nr. 99/2000, republicată, se aplică dispoziţiile Legii prevenirii iir. 270/2017.

#8
ART. 74
Smcţiunileprevăzutelaart.73sepotaplicaşipersoanelorjuridice,cazîncarelimiteleminimeşi

maxime ale amenzilor se dublează.
ART. 75
Împiedicareasauobstrucţionareasuboricefomă,decătrecomerciantsaudeoricarealtăpersoană,a

organelorautorităţiloradministraţieipubliceînexercitareaatribuţiilorlorprivindcontrolulrespectării

prevederilor prezentei ordonanţe constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000  lei.

ART. 76
Contravenţiile prevăzute la art. 73  se constată şi se sancţionează de către:

#M1
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a)
23;

#8

organele de control abilitate ale primăriilor, pentru cele prevăzute la pct.1  -4, 6 -I 1,  n  şi 20^1  -

b)organeledecontrolabilitatealeMinisteruluiEconomieişiFinanţelor,pentruceleprevăzutelapct.
5,  6,  8  -11,13,14,17  -19  şi  22;

#MI
c)organeledecontrolabilitatealeAutorităţiiNaţionalepentruProtecţiaConsumatomlui,pentrucele

prevăzute la pct.  4,12,18,  20, 20^1  şi 21;
d) organele de control abilitate ale poliţiei, pentru cele prevăzute la pct.  15,  16,18  şi 20^1.

#8
ART. 77
PrevederileprezenteiordonanţereferitoarelacontravenţiisecompleteazăcudispoziţiileOrdonanţei

Guvemuluinr.2/2001privindregimuljuridicalcontravenţiilor,aprobatăcumodificărişicompletări

prin Legea rn.180/2002,  cu modificările şi  completările ulterioare,  cu excepţia art.  28  şi  29.
ART.  78
Încazulrepetăriicontravenţiilorprevăzutelaart.73pct.1,3,6-11,13,22şi23într-unintervalde

12Iuni,chiardacăamendaafostplătită,precumşiîncazulîncareseîncalcăînmodrepetatdispoziţiile
legaleprivindlinişteaşiordineapublică,primăriilevorsuspendaactivitateacomercialăpeoperioadă
de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

ART.  79
Sancţiunileaplicatedeorganeledecontrolabilitate,conformprevederilorprezenteiordonanţe,vorfi

aduselacunoştinţăprimăriilorîntemende48deoredelaaplicareaacestora.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii fmale

ART.  80
Încazulvânzărilordelichidareşidesoldare,atuncicândacesteaseefectueazăînpierdere,confom

prevederilor art.  17, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal.
ART.  8 1
Întermende18lunideladataintrăriiînvigoareaprezenteiordonanţecomercianţiicaredesfăşoară

activităţidecomercializareaproduselorşiserviciilordepiaţăsuntobligaţisăsoliciteautorizarea
exerciţiilorcomercialeînconformitatecuprevederileprezenteiordonanţe.

ART.  82
Ministerulcuatribuţiiîndomeniulcoinerţuluiinterior,cuavizulMinisteruluiEconomieişi

Finanţelor,vaelaboranomemetodologicedeaplicareaprezenteiordonanţe,întermende60dezilede
ladatapublicăriiînMonitorulOficialalRomâniei,Partea1,alegiideaprobareaprezenteiordonanţe.
Normele metodologice vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

ART.  83
Ministerulcuatribuţiiîndomeniulcomerţuluiinterior,înbazaconsultăriicualteorganismeabilitate

aleadministraţieipublice,precumşicuorganizaţiileneguvemamentale,elaboreazăreglementări
specificecuprivirelacomercializareaproduselorşiserviciilordepiaţă.

ART.  84
Pentrurealizareauneibazededatepriviiidreţeauadedistribuţieşideprestărideserviciidepiaţă

autorităţileadministraţieipublicelocalevortransmiteministeruluicuatribuţiiîndomeniulcomenului
interior informaţii privind reţeaua de distribuţie, confom normelor stabilite de către acesta.
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ART. 85t    (1) Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi actualizată prin hotărâre a

Guvemului.
(2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 73  şi 75 se va actualiza prin hotărâre a Guvemului.
ART. 86

(1 ) Organele abilitate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe vor stabili modalităţile concrete
de colaborare.

(2) Administraţiile publice locale vor întreprinde acţiunile necesare în vederea aplicării dispoziţiilor
prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) La solicitarea autorităţilor administraţiei publice interesate, Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului sau, după caz, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale vor pune gratuit la
dispoziţie acestora infomaţiile cu privire la înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor.
•,   ART.  87

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de  1  ianuarie 2003.

#CIN
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 22/2012 (#M3).

#M3
"ART. 11

Proceduile de avizare a amplasării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, aflate în
curs de desfăşurare la Comisia socioeconomică de examinare şi avizare a implantării structurilor de
vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de ugenţă, se
vor soluţiona în condiţiile actului normativ în vigoare la data la care au început."

#Cnv
2. Dispoziţiile prin care au fost acordate derogări de la prevederile Ordonanţei Guvemului m.

99/2000, republicată, sunt reproduse mai jos.
• Art. 435  alin.  (11) din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal (#M8):

#M8
"( 11) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvemului nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vânzările cu
prime către consumator nu se aplică pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin
timbre sau banderole prevăzute la art. 421. Prin consumator se înţelege persoana definită la art. 4 lit. a)
din Ordonanţa Guvemului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

#8
ANEXĂ

TABEL
cu  clasif icarea   activităţilor  din  economia  naţională

Cod  CAEN*1)                                                        Denumirea   activitătii

5010           Comerţ   cu   autovehicule
5020          Întreţinerea   şi   repararea   autovehiculelor   (fără   reparaţii   executate
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în   întreprinderi   organizate   de   tip   industrial)
5030           Comerţ   cu   piese   şi   accesorii   pentru   autovehicule
5040          Comerţ   cu  motociclete,   piese   şl   accesorll   aferente,    şi   reparaţli
5050           Comerţ   cu   amăr`untul   al   carburanţilor   pentru   autovehicule
5122          Comerţ   cu  ridicata   al   florllor   şi   al   plantelor
5131          Comerţ   cu   ridicata   al   fructelor   şl   legumelor
5132          Comerţ   cu   rldicata   al   cărnii   şi   produselor   din   carne
5133          Comerţ   cu   rldicata   al   produselor   lactate,   ouălor,   uleiurilor   şl

grăsimilor   comestibile
5134           Comerţ   cu   ridicata   al   băuturilor
5135          Comerţ   cu   rldlcata   al   produselor   din   tutun
5136          Comerţ   cu   rldicata   al   za`nărului,    clc>colatei   şi   produselor   zaharoase
5137           Comerţ   cu   rldicata   cu   cafea,    ceal,    cacao   şi   condimente
5138          Comerţ   cu   ridicata,    specializat,   al   altor   alimente,    incluslv  peşte,

crustacee   şi  moluşte
5139          Comerţ   cu   rldicata,   nespeciallzat,   de   produse   alimentare,   băuturi   şi

tutun
5141           Comerţ   cu   rldicata   al   prc>duselc>r   textlle
5142           Comerţ   cu   rldicata   al   îmbrăcămlntei   Şi   îr`.călţămintei
5143          Comerţ   cu   ridicata   al   aparatelor   electrice   Şi   de   uz   gospodăresc,   al

aparatelor  de  radio  şi   televizoarelor
5144          Comerţ   cu   ridicata   al   produselor   dln   ceramică,    stlclărie,   tapete   şi

produse   de   întreţinere
5145          Comerţ   cu   ridicata   al   produselor   cosmetice   şl   de   parfumerie
5146          Comerţ   cu   ridicata   al   produselor   farmaceutlce
5147           Comerţ   cu   ridicata   al   altor   bunurl   de   consum,    nealimentare,    n.C.a.
5151          Comerţ   cu   rldicata   al   combustlbllllor   sollzl,   lichlzl   şi   gazoşi   şi

al  produselor  derivate
5153          Comerţ   cu   ridicata   al   materlalului   lemnos   şl   de   construcţii
5154          Comert   cu   rldicata   al   echipamentelor   şl   furniturllor,   de   fierărie

pentru  instalatii   sanitare   şi   de  încălzire
5155          Comerţ   cu   ridicata   al   produselor   chlmlce
5156          Comerţ   cu   ridlcata   al   altor   produse   intermediare
5185          Comerţ   cu   ridlcata   al   altor  maşini   şi   echipamente   de   birou
5188          Comerţ   cu   rldicata   al   maşinilor,    ac.cesoriilor   şi   uneltelor   agricole,

inclusiv  al  tractoarelor
5190           Comerţ   cu   ridlcata   al   altor   produse
5211           Comerţ   cu   amănuntul   în  magazlne   nespecializate,    cu   vânzare

predc>minantă   de   produse   alimentare,   băuturi   şi   tutiin
5212           Comerţ   cu   amănuntul   în   magazine   nespecializate,    cu   vânzare

predominantă   de   produse   nealimentare
5221          Comert   cu   amănuntul   al   fructelor   şl   legumelor  proaspete
5222           Comerţ   cu   amăn.untul   al   cărnii   şl   al   produselor   din   carne
5223          Comerţ   cu   amănuntul   al   peştelul,    crustaceelor   şi   moluştelor
5224          Comerţ   cu   amănuntul   al   pâlnli,   produselor   de   patiserie   Şi   produselor

zaharoase
5225           Comerţ   cu   amănuntul   al   băuturilc)r
5226           Cc)merţ   cu   amănuntul   al   produselor   din   tutun
5227           Comert   cu   amănuntul,    în  magazine   specializate,    ai   produselor

alimentare
5231           Corr\erţ   cu   amănuntul   al   produselc>r   farmaceutice
5232           Comerţ   cu   amănuntul   al   articolelor   medicale   şi   ortc>pedice
5233           Comerţ   cu   amănuntul   al   produseior   cosmetice   şi   de   parfumerie
5241           Comerţ   cu   amănuntul   al   textilelor
5242           Cc)merţ   cu   amănuntul   al   îmbrăcămintei
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5243          Comerţ   cu   amănuntul   al   încălţămintei   şi   articolelor  din  piele
5244          Comerţ   cu   amănuntul   al  mobilei,   al   articolelor   de   iluminat   şi   al

altor  articole  de   uz   casnic
5245          Comerţ   cu   amănuntul   al   articolelor   şl   aparatelor   electro-menajere,

al  aparatelor  radio  şi   televizoarelor
5246          Comerţ   cu   amănuntul   al   articolelor   de   fierărie,   cu   articole   din

sticlă,   cu  cele  pentru  vopsit
5247          Comert   cu  amănuntul   al   cărţilor,    ziarelor   şi   articolelor  de

papetărie
5248          Comert   cu   amănuntul,    în  magazlne   speclalizate,   al   altor  produse

n.C.a.
5250          Comerţ   cu   amănuntul   al   bunurilor   de   ocazie   vândute   prin  magazine
5261           Comerţ   cu   amănuntul   prin   corespondenţă
5262          Comerţ   cu   amănuntul   prin   standuri   în   pieţe
5263          Comerţ   cu   amănuntul   care   nu   se   efectuează   prin  magazine
5271          Reparaţii   de   încălţăminte   Şi   ale   altor   articole   dln  piele
5272          Reparaţii   de   articole   electrice   de   uz   gospodăresc`
5273          Reparaţii   de  ceasuri   şi  bijuterii
5274          Alte   reparaţii   de   articole   personale   n.c.a.
5530          Restaurante
5540           Baruri
5551           Cantine
5552          Alte   unităţi   de   preparare   a   hranei
7020         Închirlerea   şi   subînchirlerea  bunurllor   imobillare  proprii   sau

închiriate
7032          Administrarea   imobilelor  pe  bază  de   tarife   sau  contract
7110          Închlrierea   autoturismelor   şl   utilitarelor  de   capacitate  mică
7133          Închirierea  maşinllor   şl   echipamentelor  de  birou,   incluslv  a

calculatoarelor
7140          Închirierea   bunurilor  personale   şl   gospodăreşti   n.c.a.
7250          Întreţinerea   şl   repararea  maşlnilor  de  birou,   de   contabilizat   şi  a

calculatoarelor
7470         Activităţi  de   întreţinere   şi   curăţare  a   clădirilor
7481         Activităţi   fotografice
7485         Activităţi   de   secretariat   şi   traducere
9301          Spălarea,   curăţarea   şi   vopsirea   textilelor   şi  blănurilor
9302          Coafură   şi   alte   activităţi   de   înfrumuseţare
9303          Activităţi   de   pompe   funebre   şi   similare
9304          Ac.tivităţi   de   întreţinere   corporală
9305          Alte   activitătl   de   servicil   personale   n.c.a.
9500         Activităţi   ale  personalului   angajat   în  gospodării  particulare

* 1) Confom Hotărârii Guvemului nr. 656/1997 privind
aprobarea Clasificării activităţilor din

economia naţională -CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 301  şi 301  bis din
5 noiembrie  1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui lnstitutului Naţional de Statistică nr. 601/2002,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 908 din  13 decembrie 2002.
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PTea€nta l.otărâre vo f i af isaiă , se va pu
al miiniclpiulut Sebeş şi se comur.lcă ..

-Instituţiei Prefectului Judeţului Alba;
-Primarului Municipiului Sebeş;
-Viceprimarului Municipiului Scbeş;
- Arhitect Şef;
- Serviciului Achjziţii, Investiţii şi Proiecte
- Direcţiej Economice;
- Serviciul Conte":ios Juridic şi Admjnis
- Serviciul CCB;
• Compartiment ADPP;
- Compartimentului Control Comercial

Sebeş la 30.10.2009
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

REGULA
privind organizarea şi desfăşurai

serviciilor de piaţă pe terit(

Art.1.-Desfăşurarea activităţilor
teritoriul Municipiului Sebeş se poate face
emis  de  Primarul  Municipiului   Sebeş     (]
anexei  1).

Art.2.- Prin .,activităţi comercial€
anexei 2):

NR.l la HCL nr.394/2009

MENT
ea activităţilor comerciale şi a
iriul Municipiului Sebeş

comerciale  şi  a  serviciilor de  piaţă pe
iumai în baza Acordului de fimcţionare
nodel  acord  de  fimcţionaie  ionfom

şi servicii de piaţă" se înţeleg(confom

cordului  de  fiJncţionare  pentm  sediile
sediile  ^m  care  se  desfăşoară  exclusiv
u publicul.
)ară activităţi de alimentaţie publică nu
egii 571 #003, vor obţine Autorizaţie

3onţinutul său va respecta prevederile
)biect de activitate, respectarea ordinii

(2)  Nu  este  necesară  obţinerea  ,
sociale  ale  agenţilor  economici  şi  pentni
activitate de birou, fără a implica activitate

(3)  Agenţii economici care desfă{
vor obţine Acord de ftincţionare.  Confom
de alimentaţie publică, autorizaţie care prin
actualului Regulament(orar de fimcţionare,



mmmrim„m|mriîmmfth„m"
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a) unitatea nu se află la parterul blocu
clădire care este utilizată în scop de locuinţă;

b) dacă unitatea nu se află în situaţia d
muzical prelungit doar cu acordul scris al fi
se învecinează direct, acord exprimat expres
programul prelungit şi ora maximă a acestui

Art.10  -  Unităţile  de  prestări  se
numai dacă spaţiul în care se desfăşoară ac
solicitată ;

Art.1l  -(1) Desraşurarea de acti
face nma

tompartimcntul Urbanism şi Compartimen
privat al Municipiului  Sebeş  se

Privat.
(2) Pe domeniul public şi privat

umătoarele activităţi :
a)  comeft  de  mic  detaliu  (comer

produse  sriecifice  sărbătorilor  tradiţionale,
festivalurilor);

b)   comerţ  de  ^mtâmpinare  care
unităţilor   comerciale   în   imediata   vecin
înd€ţată. produse de panificaţie şi patiserie

c)  alimentaţie  publică  desfăşurat
al imentaţie pub lică;

d) spectacole, festivaluri, man
e) campanii promoţionale.
Art.12 -(1) Pe ra2a Mun.Seb
a) desfacerea de băuturi alcoolii

chioşcui sau orice alte fome care nu au s
b)  amplasarea de  rulote  sau

afara locurilor stabilite de Consiliul Loca
- (2) Fac excepţie de la

desfăşurate  cu  ocazia  sărbătorilor  trad
acordul autorităţii administratiei publice '

Art. 13 - Pe raza Municipiului
alimentare si industriale se face zilnic ,sti

pentru-zil6le în care se poate desfăşura

lor sau nu are pereţi comuni cu o altă

la lit. „a" va putea desfăşura prograin
cărui proprietar al locuinţelor cu care

icii  vor  obţine  acord  de  fimcţionare
ivitatea este propice pentm activitatea

ităţi comerciale pe domeniul public şi
pe  amplasamentele  stabilite  de  către
1  Administrarea Domeniului Public şi

1  Municipiului  Sebeş  se pot desfăşura

ializarea  de  flori,  ziare.  cării,  reviste,
alte  produse  comercializate  cu  ocazia

constă  în  comercializarea  produselor
tate   a   acestora   (băuturi   răcoritoare,

pe  terase  sezoniere  ale  unităţilor  de

i cultural - artistice şi sportive;

lterzice:
;îmbuteliate, la mese, tarabe, tonete,
de deservire interioară;
în  vederea practicării  de comerţ,  în
unicipiului S ebeş

eril; alin.( 1 ) activităţile comerciale
şi  a  festivalurilor  organizate  cu

aprovizionareamagazinelor'  , -r--' ---____

treoreleO8.00-09.00~si17.00-18.00.



Art.14 -(1) Acordurile   de fimcţi
servicii   şi activităţi comerciale în piaţă şi p
perioada unui m calendaristic, fiind valabile

(2) Este obligatorie vizarea
data stabilită de legislaţia în vigoare , ocazie

autorizaţiile şi orarul de fimcţionare al unit
Art.15  -  Următoarele  fapte  săv

contravenţîi şi se sancţionează după cum

a)  desfăşurarea  de  activităţi  co
Municipiului  Sebeş    fără  a  define _Aco_{d

nare pentn] spaţii comerciale/ prestări
raza Mun.Sebeş  se eliberează pentm
umai cu viza anuală.
a acorduilor   de fimcţionare până la

cu care  vor fi verificate din nou actele
ii.

şite  de  agenţi   economici   constituie
ează:

erciale  şi  sewicii  de  pio[ţă  pe  raza
de ftncţionc[re    sau  AuSoflzgţ!e  de•ii*i:tiS-iiriiri;ă  .(cazul  unit  .d?  ali.rpuplis9)^^ .  e^li.b^e^r?:± de  primărie,  se`' ------- T ----- _-     _  _  _     \       .,

-;dncţio;earicucmendăcontiavenţionaLădelal000la2500lei.

b)  desfăşiirarea  de  activuăţi _ com_erc}ale  şi  serYici.i  ?:_ P.rp,,P:..r.a^aAa^
Municipi-:i;i-ăe-::;--±-i-;iirdulde'fiu.ncpon?resau_aŢt_o.r:Ţ_r_=de^Sim.e::+:Ă`;ăi.ăăr .-.-.-n-i;viiarii-_-:-Ă_n.  t_eT:.ei!   iegai,   se   sancţionează   cu   amendă
-contrawenţională de la 1000 la 2500 lel ..

c)  nerespectarea  progrqmului  ţe fu.n.ql.onare îT:Î^ii_s..î_n_. r^o.:d.u!^.dĂeă
f uncfion%e..s-;;-:ii;ăJ_i}i_er~-{e-!l.iy:^e.nt.afie iubli6ă,   se sancţionează cu amerdă
coririayenfională de la 1000 la 2S00 lel .

d)   neanuntarea   imediată   _a   pţinf trie}.~Cu  _P_:.l:i:e__..':....T^S^fi=:3a.
obtectu,;t,d;.a=;v_;â;_ş;a_:;,:ărordat;deqfn_tifi_c~a.,.e.a,e..a^g^ep,:,u]econom;c,-s-;-s-;;ă;;:;ri-cuam;;ndăcontrwenfionalădelal000la2500lei.

Art.16 -Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art.  15 se
facedecătreprimamlMunicipiuluiSebeşşidecătreîmputemiciţiiacestuia.

Art.17  -  Contravenientul  poate  aK)hita  în  temen  de  48  ore  de  la  data
încheierii procesului  verbal de contravenţie  ori,  după caz,  de  la data comunicării
acestuiq  jumătate  din  minimul  amenzii  prevăzute  pentru  contravenţia  săvârşită,
agentulconstatatorfăcândmenţiuneaexpresădespreaceastăposibilitateînprocesul
verbal.

Jll ,,Jt,  _   +,\,.``.-' '--T---__   J__  _

prevederile Ordonanţei Guvemului României ni. 2/2001  privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.19 -(1) În cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale

privindlinişteaşiordineapublicaprecumşiîncazulnerespectăriiînmodrepetata
clauzelor   prevăzute   în   acordul   de   fimcţionare,   Primarul   municipiului   poate
suspendaacestacordpeoperioadădepânăla30dezile.

Art.18 -Cona.avenţiilor prevăzute ^m prezenta hotărâre le sunt aplicabile...,,     ®____ţjş__     _1



(2) Nerespectarea măsuii de suspendare prevăzută la alineatul (1 ) duce la
anularea  acordului  de  fimctionare,  prin  emiterea  de  către  Primarul  Municipiului
Sebeş       a   unei    Dispoziţii   ^m   acest   sens,   în   baza   referatului   ^mtocmit   de
compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.

Prezentul Regulament conţine Anexa nr. 1 , Modelul Acordului de
fiincţionare, precum şi Anexa 2 -lista cu clasificarea activităţilor din economia
naţională , care este  parte integrantă .

DINŢĂBffiEKPREŞE
Cons. F ",c;`*c',;;%A:r,'`:`i,l,,

`J`h„,.ff```.



Anexa 2  la Regulament
TABEL

cu  clasificarea  activităţilor  din  economia  naţională

E6d   cABN.i)

5010
5020

executate

5030
5040
5050
5122
5131
5132
5133

5134
5135
5136

zaharoase
5137
5138

peşte'

S139

şi
5141
5142
5143

al

5144

Şi
5145
5146
5147
5151

5153
5154

5155
5156
5185

Denuit\irea  activităţii

Comerţ  cu   autovehicule
Întreţinerea  Şi   repararea  autovehiculelor   (fără  reparaţii

în  întreprinderi  organizate  de  tip  indu5trial)
Comerţ  cu  piese   Şi   accesorii  peritru  autovehiciile
Comerţ  cu  motociclete,   pie§e  şi  accesorii  aferente,   şi   reparaţll
Comerţ   cu  amănuntul  al  carburanţilor  pentru  autovehlcule
Comerţ  cu  ridicata  al  florilor  şl  al  plantelor
Comerţ  c"  ridicata  al  f ructelor  Şi  legumelor
Comerţ  cu  ridicata  al  cărnil   şi  produselor  clin  carr`e
Comerţ  cu  ridicata  al  produselor  lactate,   ouălor,   uleiurilor  şi
grăsimilor  comestibile
Comerţ  cu  ridicata  al  băuturilor
Comerţ  cu  ridicata  al  produselor  din  tutun
Comerţ  cu  ridicata  al   zahărului,   ciocolatei   şi  produ§elor

Comerţ  cu   ridicata  cu  cafea,   ceai,   cacao  şi   condimente
Comerţ   cu   ridicata,   specializat,   al  altor  alimerit.e,   inclusiv

crustacee  şi  moluşte
Comerţ   cu  ridicata,   nespeciallzat,   de  produse  alimentare,   băuturi

tutun
Comerţ  cu  ridicata  al  produselor  textile
Comerţ  cu  ridicata  al   îmbrăcămintei  Şi  încălţămintei
Comerţ  cu  ridicata  al  aparatelor  electrice  şi  de  uz  gospodăresc,

aparatelor  de  radio  şi  televizoarelor
Comerţ  cu  ridicata  al  produselor  din  ceramică,   sticlărie,   tapete

produse  de  întreţinere
Comerţ  cu  ridicata  al
Comerţ   cu  ridicata  al
Comerţ   cu   ridicata  al
Comerţ  cu  ridicata  al
al  produselor  derivate
Comerţ   cu  ridicata  al
Comerţ   cu  ridicata   al

produselor  cosmetice  şi  de  parfumerie
produselor  farmaceutice
altor  bunuri  de  cc)nsum,   nealimentare,   ri.c.a.
cobustibilllor  solizi,   lichizi  şi  gazoşi  şi

materialului  lemnos  şi  de  construcţii
echipamentelor  şi   furriiturilor,   de  fierărie

pentrL  lnst.aiaţii   sanitare  Şi  de  incăizire
Comerţ   cu  ridicata  al   produselor  chimice
Comerţ  cu  ridicata  al  altor  produse  intermediare
Comerţ  cu   ridicata  al   altor  masini   Şi   echipamente  de  birou



Activităţi  de  secretariat  şi  traducere
Spălarea,   curăţarea  Şi  vopsirea  textilelor  şi  blăriurilor
Coafură  şi  alte  activităţi  de   înfr`museţare
Activităţi  de  pompe  funebre  Şi  similare
Activităţi  de  intreţinere  corporală
Alte  activităţi  de  servicii  personale  n.c.a.
Activităţi  ale  personalului  angajat   în  gospodării  particulare

PREŞBDINŢE DE ŞEDINŢĂ
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5188
agricole,

5190
5211

5212

5221
5222
5223
5224

produselor

5225
5226
5227

5231
5232
5233
S241
5242
5243
5244

5245

5246

5247

5248

Comerţ  cu  ridicata  al  maşinilor,   accesoriilor  Şi  ur`eltelor

inclusiv  al  tractoarelor
Comerţ   cu  riclicata  al   altor  produse
Comerţ   cu  amănuntui   în  magazine  nespecializate,   cu  vânzare
predominantă  de  produse  alimentare,   băuturi   şi  tutun
Comerţ   cu   amănuntul   în  magazine  nespecializate,   cu   vânzare
predominantă  de  produse  nealimentare
Comerţ  cu  amănuntul   al   fructelor  şi   legumelor  proaspete
Comerţ   cu  amănuntul   al  cărnii   Şi   al  produselor  din  carne
Comerţ  cu  amănuntul  al  peştelui,   crustaceelor  Şi  moluştelor
Comerţ  cu  amănuntul  al  pâinii,   produselor  de  patiserie  şi

zaharoase
Comerţ   cu  amănuntul   al  băuturilor
Comerţ   cu  amănuntul   al   produselor  din  tutun
Comerţ   cu  amănuntul,   în  magazine   specializate,   al  produselor
alimentare
Comerţ   cu   amănuntul   al
Comerţ   cu  amănuntul   al
Comerţ   cu   amănuntul   al
Comerţ   cu   amănuntul   al
Comerţ   cu  amănuntul   al
comerţ   CU   ajŢLănuntui   ai
Comerţ   cu  amănuntul   al

produselor   farmaceutice
articolelor  medicale  şi  ortopedice
produselor  cosmetice  şi  de  parfumerie
textilelor
îmbrăcămintei
încălţămintei  şi  articolelor  din  piele
mobllei,   al  articolelor  de  iluminat  Şi  al

altor  articole  de  uz  casnic
Comerţ  cu  amănuntul  al  articolelor  şi  aparatelor  electro-menajere,
al  aparatelor  radio  şi  televizoarelor
Comerţ  cu  amănuntul   al  articolelor  de  fierărie,   cu  articole  din
sticlă,   cu  cele  pentru  vopsit
Comerţ  cu  ari\ănuntul  al  cărţilor,   ziarelor  şi   articolelor  de
papetărie
Comerţ  cu  amănuntul,   în  magazine   specializate,   al  altor  produse
n.C.a_

5250          Comerţ   cu   amănuntul   al   bunurilor  de  ocazie   vândute  prin  magazine
5261          Comerţ   cu   amănuntiil   prin   corespondenţă
5262          Comerţ   cu  amănuntul   prin  standuri   în  pieţe
5263          Comerţ   cu  amănuntul   care  nu  se   efectuează  prin  magazine
5271         Reparaţii   de   lncălţăminte  şi  ale  altor  articole  din  piele
5272         Reparaţii  de   articole  electrice  de  uz  gospodăresc
5273         Reparaţii   de  ceasurl   şi  bijuterii
5274         Alte  reparaţii  de  articole  per§onale  n.c.a.
5530          Restaiirante
5540          Baruri
5551          Cantine
5552         Alte  unităţi   de  preparare  a  hranei
7020         Închirierea  Si   subînchirierea  bunurilor  imobiliare  proprii  sau

închiriate
7032         Adninistrarea  imobilelor  pe  bază  de  tarife   sau  contract
7110         1nchirierea  autoturismelor  şi  utilitarelor  de  capac:itate  mică
7133         Închirierea  maşinilor  şl.   echipamentelor  de  birou,   inclusiv  a

calculatoarelor
7140         Închirierea  bunurilor  personale  şi  gospodăreşti   n.c.a.
7250         Întreţinerea  Şi   repararea  masinilor  de  birou,   de  contabilizat  şi  a

c:a1cu1atoare1c>r
7470         Activităţi  de  întreţinere  Şi  curăţare  a  clădirilor
7481         Activităţi   fotografice



Anexa   1  la Regulament

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEŞ
Adresa: ROMÂNIA, 2575 SEBEŞ. judeiul AIJ3A
Sţr. Piaia Primăriei, r\r.  1
Tel.:  +4 / 0258 731004. 731006 / Fax:  +4 / 0258 734187

nr.
Având în vedere cx}rerea  înTegistrată la Primăria Muricipiului Sebeş sub

din data de
n baza OG 99#000, HG333/2003, Legea 650/2002 ,HCL   se constată că

sunt respectate condiţiile de fimcţionare confom legislaţiei în vigoare,eliberăm
prezentul

Pentru

ACORD DE FUNCŢIONARE
Nr ....... dinAnul200  , Luna:     ,Ziua

cu sediul ^m
unct de lucru în

înregistrat la Registrul
Comerţului cu C.U.I./codfiscd
în Registrul Comerţului
REV.2

Atribut fiscal                nr.ordine
cu obiect de activitate cod CAEN

să efectueze activităţi de comercializare şi prestări de servicii în cadrul

Program de lucru

Profilul unităţii
Durata valabilităţii
Cu umătoarele clauze de fi]ncţionare-respectarea programului de fiincţionare;

-respectarea ordinii şi liniştii publice;
- respectarea legislaţiei în vigoare
-respectarea legislaţiei de urbanism.

PRIMAR
Muguel Liviu Sârbu

SECRETAR
Cristina Elena



Viza anuală:PRIMAR' Viza anuală:PFIMAR, Viza anuală:PRIMAR, Viza anualăPRIMAR' Viza anuală:PRIMAR.

Notă: Este obligatorie notificarea  Municipiului Sebeş, cu privire la orice modificare pnvind

activ itatea comercială.

DffiEPREŞE
Cons. F

•.i.l-\.    ^''L-'.;

c,JiJ`Jii.i`'.
`LOC, -` ! .

SECRETAR MUN
"AD CRISTINA
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LEGE  Nr. 6l/199l  din 27 septembrie  l99l      *** Republicată

pentm sancţionarea faptelor de încălcare a unor nome de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
EMITENT:       PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR.125 din 18 februarie 2020

*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr.192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte

nomative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
1, nr. 868 din 28 octombrie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 61/1991  a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 96 din 7 februarie
2014 şi a mai fost modificată prin Legea nr.  11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr.
61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi
liniştii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.14 din  10 ianuarie 2020.

ART.  1
Pentm asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării nomale a activităţii

economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii smt
obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al nomelor de
convieţuire socială.

ART. 2
Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de

condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infi.acţiuni:
1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jigritoare sau'

vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natuă să
tulbue ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi
onoarea acestora;

2) constituirea unui grup fomat din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite,
contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încuajare sau
sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;

3) apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precun şi
deteminarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

4) aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice
fel, cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care mudăresc,
dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii, ori pagube materiale;

5) organizarea, îngăduirea sau participarea la jocui de noroc -altele decât cele autorizate potrivit
legii - de natură să lezeze bunele moravuri;

6) atragerea de persoane, sub orice fomă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri
publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi
îndemnul sau deteminarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

7) acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri,
baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau
administratorii ori conducătorii localurilor respective;

8) comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru
tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu ame de
foc şi muniţii;

9) vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcuilor pentru tir,
pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de  18 ani, persoanelor care au săvârşit acte
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interzic consumul băutuilor alcoolice în practicarea religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces
ale acestora;

22) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de
ebrietate, precum şi a minorilor;

23) consumul de băutui alcoolice în umătoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane
şi terenui sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate
mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroportui, de stat şi private, sau alte locuri
prevăzutedelege.Înincintaacestorlocuripublicesepotconsumabăuturialcooliceprindelimitarea
unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor

i:şt:ilro=tpeŢbb'ic::eşsipâicst:::;cÎEi;oxccuer:::t:j3:i:1eu:i::îeera::emseen::ţtieerzi::l;cuădş:stăuvnă:iec=n:=ti|de
băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de  18 ani;

24) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;
25)tulburarea,fărădrept,aliniştiilocuitorilorprinproducereadezgomotecuoriceaparatsauobiect

ori prin strigăte sau lamă;
26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 -8,00 şi  13,00 -14,00 de către orice persoană prin

producerea de zgomote, 1armă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la
intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în
oricarealtlocdinimobilecudestinaţiadelocuinţeorisituatînimediatavecinătateaacestora;

27) organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de
natură a tulbua liniştea locuitorilor, în cortui, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în

perimetrulapropiatimobilelorcudestinaţiadelocuinţesaucucaractersocial,înmediulubm;
28)alugareadinlocuinţacomunăasoţuluisausoţiei,acopiilor,precumşiaoricăreialtepersoane

aflate în întreţinere;
29) nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi natuale sau

alte pericole publice;
30) nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă confom dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4);
31)reftizuluneipersoanedeafumizadatepentrustabilireaidentităţiisalesaudeaseprezentala

sediulpoliţiei,1acerereaorilainvitaţiajustificatăaorganelordeurmărirepenalăsauaorganelorde
ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

32) îndemnul sub orice fomă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;
33) neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare

un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor
necesare pentru a-l împiedica de la fapte de vagabondaj , cerşetorie sau prostituţie;

34) lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea
dea-lîngrijisaudea-lpăzi,precumşineanunţareaorganelorsanitaresaualepoliţieiîncazdescăpare
de sub pază sau supraveghere;

35) neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordirii

publice în localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri
dedistracţiesaudeagrementpecareleconduc,precumşirefuzulacestoradeaacordasprijinorganelor
îndreptpentrurestabilireaînlocurilerespectiveaordiniipubliceoripentruluareamăsurilorîmpotriva

persoanelor care au încălcat legea;
36)împiedicarea,suboricefomă,aorganelorînsărcinatecumenţinereaordiniipublicedea-şi

îndepliniobligaţiiledeserviciuprivindlegitimareasauconducereauneipersoanelasediulpoliţieiorial
altuiorgandestatsaudealuamăsurilenecesarepentrumenţinereaorirestabilireaordiniipublice.

ART. 3
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Împotrivaprocesului-verbaldeconstatareacontravenţiilorprincares-aaplicatsancţiuneaamenziise

poate face plângere în temen de  15 zile de la comunicarea acestuia.
ART. 8
(1) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de

judecătorie.
(2)*)Hotărâreajudecătoreascăprincarejudecătoriasoluţioneazăplângereaestedefinitivăşi

irevocabilă.

*)CurteaConstituţională,prinDecizianr.174/2013,publicatăînMonitorulOficialalRomâniei,

Partea1,im.315din31mai2013,aconstatatcădispoziţiileart.8alin.(2)dinLegeanr.61/1991,
rămas, în uma renumerotării, art.  8 alin. (2), sunt neconstituţionale.

ART. 9
(1)Încazulîncarecontravenţiileprevăzuteînprezentalegesuntsăvârşitedeunmilitar,

procesul-verbaldeconstataresetrimitecomandantuluiunităţiidincarefacepartecontravenientul,spre
aiseaplica,dacăprocesul-verbalesteîntemeiat,sancţiunipotrivitRegulamentuluidisciplinei
mî{;t)i:*s*i}riţiaîncmecontravenientulesteîncoporatpent"îndeplinireasewiciuluimilitffînrintede

pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii
contravenţionale* "), procesul-verbal sau, după caz, hotărârea se trimite, de asemenea, comandantului
unităţiidincarefacepartecontravenientul,spreaiseaplicaosancţiunepotrivitRegulamentului
disciplinei militare.

") A se vedea Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.64/2013 pentru aprobarea

Regulamentuluidisciplineimilitare,publicatînMonitorulOficialalRomâniei,Partea1,nr.399şi399
bis din 3 iulie 2013.

"*)AsevedeaOrdonanţadeurgenţăaGuvemuluinr.108/2003pentrudesfiinţareaînchisorii

contravenţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.  747 din 26 octombrie 2003,
aprobată prin Legea nr. 28/2004.

ART.10
DispoziţiileprezenteilegisecompleteazăcuprevederileOrdonanţeiGuvemuluinr.2/2001privind

regimuljuidicalcontravenţiilor,aprobatăcumodificărişicompletăriprinLegeanr.180/2002,cu
modificările şi completările ulterioare.

ART.  1 1

Pedataintrăriiînvigoareaprezenteilegi****)seabrogăDecretulnr.153din24martie1970pentru
stabilireaşisancţionareaunorcontravenţiiprivindreguliledeconvieţuiresocială,ordineaşiliniştea

publică, art. 6 din Decretul nr.  76 din  15 iulie  1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

**")Legeanr.61/1991pentrusancţionareafaptelordeîncălcareaunornormedeconvieţuire

socială,aordiniişiliniştiipubliceafostpublicatăînMonitorulOficialalRomâniei,Partea1,nr.196
din 27 septembrie  1991.
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JGfii. mare -  paitelar,  ansamblu rezidenţjal cu
GENERAL

arhitectură  speclflcă  Transllvanlel djn-----....--- `v.--riiiii.iu   [iaii.iivaiiit=f  ulll
sec.   XIII   -   XVIII,   spaţh   cu   potenţlal   de   dezvoltare   pentru   funcţluni,   servlcH   şl
comerymeşteşuguri, circuite culturale/turistice.

âffi'.E:n::u:nîitc::::::io:3:te?a.zie,ş;Î:;ee:tî[ed,%eTfi:a:Lg:cj;;:c,Îr:ctujş:Î:e:u:#a#gvî::r:
ansambh"i  de  arhitectura   şi   elemente  arhitecturale  de  valoare,   spaţH   publjce  llbere
(pieţe,  străzi);   sunt  permise  intervenţH  care  conservă,   restaurează  şi  pun  în  valoare
existentul,    utilizarea   volumului   podurjlor   existente   prin   transformarea   acestora   în
mansande lcx:uibjle.

ZzÂ-.
•   de   restaurare   a   clădlrilor   turnurilor,   a   zidurilor   Cetăţii,   de   marcare   a   conturulul
fbrtificaţiel  (adaptat  fiecărej  s"  ~  pe  teren  sau   prin   panouri  expljcative  în  fan
clădlrilor  construjte  peste  amplasamentul  turnurilor  dărâmate),  de  reallzare  a  tiaseum
pentru parcurgerea   conturuhri fortificaţijlor - Ia exterior şi interjor de acestea;

;caerăt,egaLnatştHi,ăăc,şodT,;;raor:tauripârece:#gă/ap,rovpar,,saig"ocr;apepnet::,sa,n::,,ec:eaa,:uE#.rL.dâ
Cetăţlj;
-  se  vor  utiljza  spaţijb  podurilor  prin  amenajarea  ,  în  volumul  existent,  a  unor  spa"
utlle/Iocuire;
- se vor menţine toate elementele originale ale acoperişurilor (a  5-a  faţada a caselor cu

rua:o:nrâ,eţ:itsrtuen'tŢ,aŢTâ;e#a:g"an:â::!"!e::geuv::rref:,,ra|LflFetsep=:r.:&ti.a#,gite:
exlstente la fiecare tip de casa;
•  renovarea  urbana  a  zonei  -  se  va  realiza  prin  punerea  în  valoare  a  spaţlilor cumlor

;;|i:',:Îîgi;:j:ţ':eât:grd.Înr:Îagţ;r;;napa,e::-ce,î:r,Î:fiî:r:n:iît:ş,u#?rî:şe|:i:îrigăţ,.#|,3:cfe-gtî!raătzî,
~spaţiwliberdinpjeţevafiamenajatprinpavjmenteşimobjlierurbanadecvatiarspaţw

pleţeldinproximltateaBiseric"RomanoiCatoljcevafiamenajatprinînserareatrase"
zidului Cetăţli în geometria acestui spaţiu.

î-ncut:J:e±ntâ:o:#reec,,ădd:|3:rceuafudnecţ,:onnes#,îaavnoerx:,aŢ:,,aJaetnet:n,vs=r:=a:#::_:j,|
mobmerurban,elementedevegetaţieamenajate).

qMUzădBdDHŞE
Sunt    admise    următoarele    tm    de    actMtăţi    considerate    ca    păstrând

caracterlstjcele   ţesutulri    urban    din    zona    centrală;    activităţi    de    loculre,   actMtăw
reprezentative, actMtate pentru public:

• locuire şi actMtăţi complementare;
- adminjstraţie publica;
I servjcH - prestări servicjl, actMtăţi financiar - bancare;

:.FnovŢţeăimâŢtîetail,aljmentaţiepub,ică,
- cultură şi culte;
-   agrement   şi   petrecerea   timpului   liber,    jnclusiv   spaţn   publlce

amenajate, plantate /libere.
Copynght®2009 PROIECT Alba S.A.
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~   bjrourj   de   capacitate   mica   (IMM-uri,   profesn   liberale,   turlsm),

cazare (capacitate mica, standard mediu şi ridicat)
• .z  r  ln erzi  e

•  activltăţi  industriale  şi  alte  actMtăţi  care  generează  noxe  (zgomot,  ftim,
supraîncărcare anormala a reţelelor, etc.) ;
-   activităţile   de   depozitare   şi   comerciale   en   -   gross,   antrepozitele   şl
magaziib nelegate de o activitate comercjala  sau artizanala  desfiăşurate în
jnteriorul zonei ;
- gararea şi staţionarea vehiculelor în construcţn individuale, izolate pnecum

şjstaţiiîntreţinereautosaudjstribuţiecarburanţj;
•  activităţile  de  comeu  şj  prestări  servlcij  în  chioşcuri  neconforme  imul
standard  stabjljt  pentru  întreg  mobjlierul  urban  pe  teritoriul  CetăţH  sau  în
oricealteconstrucţHprovizor"amplasatepedome"public;
-  deschiderea  sau  exploatarea  de  carjere  /  gropi  cu  excepţia  săpăturilor

:rah:g,noagjjăcrîşâ:t::nctar:;uacrreă;jdeconstrucţjjşjmstabţmega,autorizate;,
- depozitare materiale refolosibjle ;

a)
Categorii

Vor  fi  menţinute  (conservate/  restaurate  /  puse  în  valoare)  următoarele
de imobile  :

-  imobilele  sau  părţi  componente  ale  jmobllelor  înreglstrate  ca  monumenb  pe
Lista Monumentelor lstorice ;
-pasajeledetrecere(gangurlle)pesubimobjleleenumeratemajsus;
•  elemente  arhitecturale  şj  decoratjve  (sjstemul  de  acoperire:  pante,  învelitoare,
coşurideftim,copertine,balcoaneloggwbowindouritâmplăriidelemqferoneriL
elementededecoralefaţadeLarcade,frontoane,profiledecoratwelemenbde

â:peanrâJrâ(iîaT:resjpma:,i,iâra;eubî,::ce,,e#,jmee,:tŢ:âa;:vŢgj"e:feur:bna,;(ic#,tei:i;
menţlonate mai sus.
Pentm   jmobilele  înregjstrate  ca   monument  jstoric,   măsurile  de  conservare  şi

protejare   "   şl   elementele   de  arhltectura   jnterjoare   (jnventarjate  ca  elemente
valoroase):bolti,plafoanedjngrjnzidelemn,scări,profiledecorative,pitimjlnterloare,

:aoTg,rl:rj,anpi:Tnods::oş;j,tuo,:::Me:enŢ:;:â:eîius|ş!iaoţŢaa,â"cgTnă,aă,oş:r:esdâ:::::iă%:t%,rffi,re,b=i
aslgurateînaceleaşjcondiţncaşjpentruelementeleexterioare.

b)         Pot fl  efectuate extinderi  minore  ale construcţmor  şUnstila%r eristente
legate  de  o  actMtate  de  utilitate  publja  cu  următoarele  condiţft  st  fie  luate  măsuri
pemm  reducerea  riscurilor  şi  a  noxelor  la  un  nlvel  compatibw  cu  vecinătatea,  conform
aprobămAgenţielpentmProtecţjaMedjulujjarextinderealasolnumaiînzonelecenu
Sun":i`b#d;na.:::Îq,ams^aLT,.d.l_n.P_uncţe.debelvedere/traseeturistice.

s).ffi_.BfE|iti`P`'3'imojjleTă.îrn-r:ăi;tracteuc;ăc::ă:â':raas,Î:a+taurisrtjş.eaL,....x+..^L.,.„`u,`:'.
_ __  -_ ..-,, \J\-l

:;d#e%%`ăEvn:i;i:î3:â'ţ?o:na|âg;ÎtLa#,fifcaărîYîfedr,ocâ[gactşca.rfgt,#uprâ:Îrăs,Ţinâ»;##|
#`jffcIUsiv forma  arnru]ric.iii ,i  ^.:~:__i`  _ .,...formaacoperişu|ui-origi_nă,,_şi'iătă`ă;'rYjuâFeLue:ăţiăiţ`;apoar:tarş:i'î.sft#ŢtT|Ţ_|,`|`
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