
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.338/2021
privind aprobarea  REGULAMENTULUI

PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIII.OR I)E PIAŢĂ PE
RAZA MUNICIPŢULUI SEBEş

Consiliul Local al municipiului Sebeş, jud. Alba;
Întrunit în şedinţa ordinară în data de 25.11.2021, ora  13,00;
Luând   în   dezbatere   proiectul   de   hotărâre   privind   aprobarea   Regulamentului   privind

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Sebeş;
Analizând:

• referatul de aprobare nr.74108/04.10.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
-   HCL   394/2009-   privind   aprobarea   Regulamentului   privind   comercializarea   produselor   şi

serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Sebeş;
-Raportul  de  specialitate  nr.74120/05.10.202l  al  Compartimentului  PMCC-MC,ULM  ,  raportul

de       specialitate       nr.74373/19.10.202l        al       BCJATDA       şi       raportul       de       specialitate
nr.74371/299/18.10.2021  al  Direcţiei  Venituri  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
Municipiului Sebeş;
-anunţul nr.743 82/05.10.2021  de afişare al proiectului de hotărâre;
-procesul verbal nr,74376/05.10.2021   de afişare al proiectului de hotărâre;
-adresa nr.74379/05.10.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;

Având  avizul  nr.792/202l   al  Comisiei  pentm  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş;

Având în vedere prevederile:
-O.G.   nr.99/2000   -privind   comercializareaproduselor   şi   serviciilor   de   piaţă,   republicată  cu

modificările   şi   completările   ulterioare,   ale   H.G.   nr.   333/2003   -privind   aprobareaNomelor
Metodologice de aplicare ale O.G. nr.99/2000, republicată;
-Leg'Îîn2t2e7J:îu],5aiŢŢ]2ngdaîî:Î2U,],,î!:;a;,Ca|,:ş,îî[tî[nc,ă:î]]ne6[uC%m5P7]/e2tă:`;epun`;ei:`:a€:'duiadminisuativ;

În   baza   art.139   din   OUG   nr.57/2021   privind   Codul   Administrativ   cu   modificările   şi
compl etări le ulterioare ;

HOTAFLASTE:

4±±.  Se aproba Regulamentul privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă pe
raza Municipiului Sebeş, confom anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Ar!L2.Cu data intrării în vigoare a prezentei încetează aplicabilitatea HCL 394/2009-privind
aprobarea     Regulamentului  privind   comercializarea  produselor  şi   serviciilor  de  piaţă  pe  raza
Municipiului Sebeş;
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A±:±.   Orice aLte prevederi contrare îşi încetează valabiLitatea;
4EL4: Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se însărcinează primarul  Municipiului

Sebeş   prin   Compartimentul   Protecţia   Mediului,   Control   Comercial,   Managementul   Calităţii,
Unitate Locală de Monitorizare; Direcţia Poliţia Locală Sebeş

AE=± Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în temenul 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 Muicipiului Sebeş;
Direcţie i Venituri ;
B iroului Contencios Juridic,Administraţie,Transparenţă Dec izională şi Arhivă;
Compartimentului PMCC-MC,ULM;
Direcţiei Poliţia Locală Sebeş.

Sebeş la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZ
Consilier local, LUPU OVIDIU CĂTĂLIN            SECRETAR  GENERAL M

VLAD  CRISTINA EL
icipiul Sebeş

Total consilieri locali
_       _   _._______r  __     _   __   T1_;__

Prezenţi

Pentru
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ANG,X#   L#   #CL   Ne.358/202i

REGULAMENT
PRIVIND COMERCIALIZAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE

RAZA MUNICIPIULUI SEBEŞ

CAP. 1. PREZENTARE GENERALĂ A REGLEMENTĂRII
Art.   1.  Prezentul  regulament  reglementează  activitatea  de  comercializare  a  produselor

alimentare, nealimentare şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Sebeş, cerinţele necesare ^m
vederea  eliberării  de  către  autoritatea  administrativă  publică  locală  a  acordului de  fimcţionare
/autorizaţiei   de   fimcţionare   privind   desfăşurarea   acestei   activităţi,   procedua  de   eliberare  a
acordului     de funcţionare/autorizaţiei     de     ftincţionare     pentru    desfăşurarea    activităţii     de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Sebeş.

Art.2. Prin activităţi comerciale şi servicii de piaţă se înţelege:

a)   Comerţul cu ridicata desfăşuat în spaţii comerciale;

b)   Comemil cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale;

c)    Serviciile de alimentaţie publică;

d)   Prestările de servicii;

e)   Comerml desfăşurat în zonele publice -pieţe, târguri şi alte locuri publice.

Art. 3. Activitatea comeTcială se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare
şi  la  serviciile  de  piaţă  prevăzute  în  anexa  la  Ordonanţa  nr.99/2000  privind comercializarea
produselor  şi  serviciilor  de  piaţă,  republicată,  precum  şi  alte  acte  normative de  reglementare
incidente.

Art.  4.  Prevederile  prezentului  regulament  se  aplică  comercianţilor  persoane  fizice  sau
juidice  autorizate  în  condiţiile  legii   să  desfaşoare  activităţi  de  comercializare  a produselor
alimentare, nealimentare şi serviciilor de piaţă.

Art.   5.   Pe   raza  Municipiului   Sebeş   toţi   comercianţii   care   desfăşoară  activitatea  de
comercia]izare a produselor alimentare, nealimentare şi de servicii de piaţă au obligaţia deţinerii
acordului de fiincţionare/autorizaţiei de funcţionare eliberat în confomitate cu prevederile O.G.
nr.99/2000  -  privind  coinercializarea produselor  şi  serviciilor  de piaţă,  republicată,  ale H.G.  nr.
333/2003 -privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale O.G. m.99/2000, republicată

şi prezentu]ui regulament.
Art. 6. Orice exerciţiu comercial se poate desfăşura de persoane fizice sau persoanejuidice

care îndeplinesc umătoarele condiţii:

a)    sunt constituite şi înregistrate legal;

b)   au ca obiect de  activitate principal  sau secundar comercializarea produselor alimentare,
nealimentare şi serviciilor de piaţă;

c)    de!in     avizele/acordurile/autorizaţiile      de     funcţionare     eliberate     în     confomitate
cu reglementările legale în vigoare;

d)   respectă prevederile prezentului regulameiit.



Art.  7.  Prin reglementările  cuprinse  în regulament  se  umareşte  realizarea următoarelor
obiective:

a)   tmplementarea unor condiţii care să asigue 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 liberei circulaţii a produselor şi serviciilor de piaţă;

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

e)   modemizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie şi fome de vânzare;

f)    stimularea activităţilor  de  comercializare  a  produselor  şi  serviciilor  de  piaţă  pe  raza
Municipiului Sebeş prin simplificarea procedurii de autorizare şi stabilirea unui cadru legal
unitar pentru organizarea, autorizarea şi desfăşurarea exerciţiilor comerciale.

Art.  8. Acordul de fiincţioiiare/autorizatia de ftmctionare este actul administrativ emis de
autoritatea  administrativă  publică  locală  prin  care   se  reglementează  şi   aprobă  desfăşurarea
activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Art.   9.  Emiterea  acordului  de  fimcţionare  va  f]   solicitată  de  către  comercianţii  care
desfăşoară activităţi economice conform celor prevăzute în anexa la O.G. ru. 99/2000, republicată
sau în alte acte nomative de reglementare incidente, prestate într-un spaţiu-structură de vânzare.

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

Art.11.  Nu  este  necesară  obţinerea  acordului  de  fimcţionare/autorizaţie  de  fiincţionare
pentm ,sediile  sociale  ale  agenţior  economici  şi  pentm  sediile  în  care  se  desfăşoară  exclusiv
activitatea de birou, fără a implica activitatea cu publicul.

Art.12.  Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, agenţii economici care desfăşoară
activităţile codificate CAEN 561 -Restaurante, 563 -Barui şi alte activităţi de servire a băuturilor
şi  932 '-  Alte  activităţi  recreative  şi  distractive  vor  obţine  Autorizaţie  de  fimcţionare,  care  prin
conţinutul  său  va respecta prevederile  actualului  Regulament ~  orar  de  fhcţionare,  obiect  de
activitate, respectarea ordinii şi liniştii publice-.

Art.13.   Exercitarea  de   activităţi   comerciale   cu  produse  din   sectorul   alimentar  şi  de
alimentaţie    publică    necesită    cunoştinţe    de    specialitate    şi    se    efectuează    cu    personal
calificat conform  prevederilor  O.G.  nr.99/2000,  republicată,  precum  şi  a  nomelor  de  aplicare
ale acesteia.

Art.     14.     (1)    Fiecare    comerciant    solicită    autorităţii    publice    locale    acordul    de

gccjioErae;::;oeit=ţiiiar::|:=ecil&ni=:,î:uvi,:eâLeectparlievînpdr:ivn:îteer:l?oiroîrndsicnţâep:nb,li?6găiîăa-!i6gri%Eci-:latşel
cu soli6itările autorităţii publice locale.

'(2) Acordul de funcţionare respectiv oraml se afişează la intrarea în unitate ^m mod vizibil

din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure i.espectarea acestuia.



(3) Comerciantul căruia i s-a eliberat acord de fiincţionare/autorizaţia de fimctionare pemi
structura de vânzare din sectorul aliinentar nu poate meiiţine închisă această structură mai mult de
2 zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiectjve de nefi]ncţionare.

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

a)   decesul  asociatului  unic,  admiristratorului,  managerului,  şeflui  structuii de vânzare cu
amănuntul sau al altui angajat care lucrează în aceasta, după caz;

b)   concediul personalului angajat în structura de vânzare respectivă;

c)   inventar;

d)   închiderea  structurii  de  vânzare  pentm  lucrări  de  igienizare,  reparaţii,  reamenajări sau
modificări ale condiţiilor de exploatare a acesteia, după caz;

e)   schimbarea  profilului  structurii  de  vânzare,  suspendarea  sau  înlocuirea  uiei  activităţi
comerciale desfăşurate în acea structuă;

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

g)   Întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare respectivă;
h)   suspendarea activităţii ca umare a deciziei organelor de control abilitate;

i)    cazurile de forţă inajoră.

(5) Comercianţii sunt obligaţi să anunţe consumatorilor motivul şi perioada închiderii.     .

CAP. 11. CERINŢELE NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE

DESFĂFŞuuNiŢLox#J]A#ŢgTŢ[z#icEODMEEFRucN]:i:2#âLRiEŢoWDŢEELOR
ŞI SERVICIILOR DE PIAŢĂ PE RAZA MUNICIPIULUI SEBES

Art.15.Toţiagenţiieconomicicaredesfaşoarăînprezentactivităţicomercialeşiserviciide
piaţă, sunt obligaţi să deţină Acordul de fimcţionare (anexa 1)/Autorizatia de fimctionare (anexa
2)  pentm fiecare punct de lucru al acestora.

Art.16.  Se  vor  respecta  prevederile  legale  în  materie  de  ubanism,  cele  ale  planului
ubairistic  zonal  Centrul  lstoric  al  Municipiiuui  Sebes  4889/2009  si  plan  urbanistic  general  al
Municipiu]ui sebes.                                                                 `cL-_    _.

Art.17.  Structurile  de vânzare  cu produse  alimeiitare, nealimentare şi  servicii de piaţă îşi
vor  organiza  şi   desfăşura  activitatea  În  aşa  fel  încât  fimcţionarea  lor,   accesul clienţilor  şi
aprovizionarea,  să  asigure  respectarea  iiormelor  de  ordine  şi  linişte publică în confomitate  cu
prevederile legale incidente.

Art,18.  Se va asigura respectarea îndeplinirii tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea
desfăşurării unui anumit tip de activitate.

Art.19.   (.1)   Comercimţii   au  obligaţia  de   a  asigura  igienizarea/deszăpezirea  şi   libera
circulaţie în zona aferentă punctului de lucru în care se desfăşoară activităţi de comervservicii de

piaţă cu îndeplinirea tuturor diligenţelor astfel încât starea tehnică a spaţiilor În care se desfăşoară
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activităţi  de  comerţ  şi/sau  servicii  de piaţă să nu  constituie pericol public  Şi  să respecte  estetica
ubană a oraşului.

(2) Toate aceste obligaţii trebuie îndeplinite la inomentul solicitării autorizării şi pe parcursul
derulării  activităţii  sub  sancţiunea neacordării/retragerii  acordului  de  fimcţionare/ autorizatia de
fiincţionare   .

Art.  20.  (i)  În  situaţia  solicitării  emiterii  Autorizatia  de  fimcţionare  pentm  desfăşuarea
activităţilor de alimentaţie publică se vor asiguaifiîEH6ă-fel6 6erinţe suplimentare:

a)   unitatea este obligată să se asigure că nu se Încalcă regulile de ordine şi linişte publică, ca
şi consecinţă a activităţii  desfăşuate ^m  cadrul  structurii  de vânzare,  inclusiv a parametrilor de
zgomot legal admişi confom legislaţiei în vigoare;

b)   în cazul unităţilor de alimentaţie i)ublică cu program de fimcţionare peste  orele 22.00, în
vederea fimcţionării, este necesar îndeplinirea şi a următoarelor condiţii:

•     să existe la dosar dovada privind acordul  notarial al  locatarilor direct afectaţi pe orizontală

şi pe verticală din locuinţele colective.
•     să îndeplinească condiţiile legale de fimcţionare.

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

c)   Mesele festive şi evenimentele se pot organiza numai în spaţii autorizate, pentru care există
Autorizatia de fimcţionare

(2) Aceste evenimente se pot organiza sau desfăşua cu respectarea ordinii şi liniştii publice.  i

(3)  În cazul ^m care  localul respectiv  este  rezervat în totalitate pentru astfel  de  evenimente,
comerciantul este obligat sa afişeze vizibil, lângă orarul de funcţionare, anuţul  "REZERVAT'',
cu indicarea perioadei de rezervare.

CAP. 111. PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI DE FUNCŢIONARE PENTRU
coMERciANŢiicAREDg]sAFT#NA#uâ]ccT[ipţ:#jĂEiBDEEşfoMERŢşisERviciiDE

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA EMITERII ACORDULUI DE FUNCŢIONARE
Art.21.  În  vederea  emiterii  acordului  de  fimcţionare  solicitantul  va  înainta  Primăriei

Municipiului  Sebeş o  documentaţie al  cărei  conţinut este stabilit distinct pe tip  de activitate de
comerţ sau serviciu de piaţă supuse autorizării.

ACORDUL DE FUNCŢIONARE
1.    Cerere pentm obţinerea Acordului  de funcţionare, cu specificarea expresă a orarului de

fimctionare - confonn anexei 1 .

2.    Certificat  Unic  de  lnregistrare  al  solicitantu]ui  insotit  de  Certificatul  Constator pentru
punc+ de  lucru supus autorizarii,  emis  in temeiul Legii nr.  359/2004,  de catre Oficiul `
Registrului Comertul ui;

3.    Certificat   de   atestare   fiscală  privind  debitele   si   alte   datorii   catre  bugetul   local  al
municipiului,  aflat in teimen de valabilitate,  din care  sa rezulte  ca solicitantul  (ag6ntul
economic) nu are datorii la bugetul local;



4.    În cazul agenţilor economici care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Pieţii Agroalimentare
Dacia se va solicita o adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea obligaţilor financiare faţă
de Serviciul Public de Administrare a Pati.imoniului al Municipiului Sebeş,

5.    Copie după actul care atestă posesia legală a spaţiiilui în care se desfasoară sau urmează
să se desfaşoare activitatea;

6.    Copie după actul de identitate al reprezentantului lega];

7.    Extras de Carie Funciara, nu mai vechi de 3 luni, cu inscrierea ftmctiunii de spatiu cu alta
destinatie decat aceea de locuinta./autorizatia de constructie   însoţită de procesu verbal
de recepţie

8.    Dovada îndeplinirii cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea
de  activităţi  comerciale  cu  produse  din  sectorul  alimentar  şi  de  alimentaţie  publică,
conform art.5 din Ordonanta 99/2000 republicată;

9.    Copiile autorizatilor care stau la baza fimctionarii

•     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  fimcţie  de  obiectul  d;
activitate;

•     contract salubritate cu operatorul autorizat pe raza uAT sebeş;

•     contracte speciale pt deseui periculoase dacă e cazul.

10. Notificarea oranilui de functionare, în cazurile în care activitatea de la punct`n de lucru
supus autorizarii depaseste ora 22.00 solicitantul va depune acordul notarial al vecinilo.r
limitrofi puctului  de  lucru precum  şi  al   locatarilor direct afectaţi pe orizontală şi p;
yerticală din locuinţele colective.

1 1 . Plan de situaţie/releveu al spaţiului din care să reiasă suprafaţa Şi compartimentarea dacă
acestea nu rezultă din extrasul CF;

12. Declaraţia privind  ^mcadrarea pe  tipuri  a uităţilor de  alimentaţie  publică neincluse în
structurile de primire turistice conform HG nr. 843/1999.

Art.21.  (1) Agentii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică vor obţ+9
Autorizaţie  de  fimctionare,  confom  Legii  227/2015  privind  Codul  fiscal,  autorizaţie  care prp
conţinutul  său va respecta  prevederile  actualului  Regulament -  orar  de  fimcţionare,  obiect  de
activitate, respectarea ordinii şi linistii publice-.

(2) La baza obţinerii Autorizaţiei de fiincţionare stă aceeaşi documentaţie ca şi cea de
obţinerea Acordului de fimcţionare la care se va adauga taxa de autorizatie, conform `hgtăr_^rii..

=°-Eştî::U[gdŢEîge::;î'edp°uvba]îgăîîndftcutăcucopia-cmtmţeisauop-dui,confori==c-ări~iă`;.î~:-
Art.  22.  Acordul  de  fimcţionare/Autorizaţia  de  fimcţionare  este  valabilă  un  an  de' zile

calendaristice cu posibilitate de prelungire prin "Viză anuala".

Ei



Art. 23. Pentm obţinerea vizei anuale se va depune:

•     cererea confom anexei 4;

•     certificat  de  atestare  fiscală privind  debitele  si  alte  datorii  catre bugeti]l  local  al
municipiului,  aflat  in  temen  de  valabilitate,  din  care  sa  rezulte  ca  solicitantul
(agentul economic) nu are datorii la bugetul local;

•     ^m   cazul   agenţilor   economici   care   îşi   desfaşoară  activitatea  ^in   cadrul   Pieţri
Agroalimentare Dacia se va solicita o  adeverinţă din care să rezulte ^mdeplinirep
obligaţilor financiare faţă de  Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului d
Municipiului Sebeş.

•     taxa de alimentaţie publică, confbim hotărârii de consiliu din anul în curs, dovada
fiind  făcută  cu  copia  chitanţei  sau  OP-ului,  conform  căruia  s-a  achitat  taxa  de
alimentaţie  publică;   taxa  este   anuală,   se  va  achita  integral,   anticipat  vizării
Autorizaţiei de fiincţionare, indiferent de perioada rămasă până la sfrarşit`h anului
fiscal; taxa de alimentatie publică nu se restituie în cazul suspendării temporare sau
defiritive.

Art.24. (1 ) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului
autorităţilor administratiilor publice locale, cu respectarea regulamentelor propii ale acestora şi â
planurilor de ubanism.

(2) Prevederile acestui regulament se aplică  şi ^m cazul transferului, mutării sau extinderii
mri exâr:;::jod:e#iopnr:ceŢuşsieî:|:g3:;=ăo ;tfiiări:toor:g|ues3=g:turii de vâmffe.               ,

•     Contravine  planului  general  de  dezvoltare  ubană  şi  criteriilor  generale  privipd
deteminarea zonelor şi locurilor de vânzare din localitate;

•     Aduce prejudicii  spaţiilor aflate în incinta 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.

Modificarea acordului de funcţionare

Art.25.  (1)  Acordul  de  fmcţionare  este  valabil  până  la  modificări  privind  desftşurai6â
activităţii societăţii comerciale astfel:

-schimbarea/completarea/renunţarea   ]a unul   sau   mai   multe   coduri   CAEN   (anexa`  5)
corespunzătoare obiectelor de activitate autorjzate potrivit prezentului regulament,

-schimbarea  structurii  de  vânzare  auiorizate.  schimbarea suprafeţelor  de  vârme  din
struct`ma de vânzare autorizată, schimbarea orarului de functionare.                                                 t  `  ; ~îL'ţ

Comerciamil  are  obligaţia  să  le  aducă  la  cmoştinţa  organului  einitent  al  acordului  de
fiincţionare,   în   caz contrar   acordul   de   funcţionare/autorizatia   de   fi)ncţionare   pierzâhdj='Si
valabilitatea.

(2)Oricaredintreinodificăi.ileprevăzute]aalin.(1)impunînregistrareadecătrecomercianţ
a unei documentaţii noi, complete ce să conţină modi.ficăi`ile propuse şi să cuprindă documentae



necesare   emiterii   unui   nou   acord   de   funcţionare/   autorizatia   de   fimcţionare,   astfel   cum
sunt prevăzute în prezentul regulament,

Art.26.Încazul^mcarecomerciantu]îşiînceteazăactivitatealapunctuldelucru,acestaare
obligaţia de  a aduce la cunoştinţa autorităţii  administraţiei publice  locale în  scris, prezentând  şi
documente ^m acest sens.

CAPITOLUL IV: PROGRAMELE DE FUNCŢIONARE

Ari.27. Agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi servicii de piaţă
pe raza Municipiului Sebeş şi a localităţilor complemetare, vor fi aprobate astfel:
a)ynîiăţi]ee:r°eŢee:%];T2e28o?Pr°fllalimentar:

•      pentru cazurile in cai.e activitatea de la punctul de lucru supus autorizarii depaseste
ora  22°°  solicitantul   depune  obligatoriu  acordul  notarial   al  vecinilor  limitrofi
/asociaţiei de locatari/proprietari  pimctului de lucni

b)   yriEE:°oŢe::C;*2C2uoo?rofil nealimem:

c)   şeT|căi:eoşee|:i6aoţoă-:2200

d)ynîgţiedeo::î[Ţe7%::2î2ogŢbs];::cgmŢ:î)depmeobiigatoriuacorduinotariddVecinilor

limitrofi /asociaţiei de locatari/proprietari  punctului de lucru
e)u.ritîLi|eedoer::m7eogjâiioe-Pusb:i:căit,a=i:â3po=emj3:i#tomrieuseacfiâ:ăi:|e,jotariddveciri|qr

limitrofi /asociaţiei de locatari/proprietari  pmctului de lucru şi asigură respectar6;
ordinii şi liniştii publice.

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

meselor festive, ^mtre orele 7°°-6°°, solicitantul depune obligatoriu acordul notarial
al vecinilor limitrofi /asociaţiei de locatari/proprietari  punctului de lucru şi asigură
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 privind ordine şi linişte publică.

•.             +`      .      ţt,`n



CAPITOLULV:ATRIBUŢIILEAUTORITAŢILORADMINISTRAŢIEIPUBLI-CE
LOCALE

Art. 28. Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc strategia de dezvoltare a reţelei
de distibuţie, având drept obiective:

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

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

c)   armonizarea principiilor ubanismului 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)   asigurarea şi dezvoltarea unui sistem de baze de date privind reţeaua de distribuţie;
h)   respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul ubanismului pentru structurile de vânzare

şi de prestări de servicii de piaţă.

Art.29.  Autorităţile  administraţiei publice locale  stabilesc criteriile de  dezvoltare uban-
istică a sectorului comercial pentru deteminarea:

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

P)   modului de încadrare a suprafeţelor structurilor de vânzare penmi 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  strucmri  de  vânzare,  conform
reglementărilor legale în vigoare.

Art,30.,(1)  Autorităţile  administraţiei  publice  locale  asigură  corelarea  autorizării  desi
făşuării unui exerciţiu comercial într-o structură de vânzare, cu conţinutul certificatului de uban-
ism şi al autorizaţiei de construire.

(2)   Autorităţile   administraţiei   publice   locale,   ^m   stabilirea   strategiei   de   dezvoltaie
menţionate la art. 28, au în vedere umătoarele caracteristici teritoriale:

3)Z::3pue:#:i:empoegn::;,cp::ntireebduiizeŢ:âi::deiac,::â:::rii:::irâ:edîenze.|C,effneŢ:.;g::;eie;coriri
integrării acestora într-un cadni ubanistic 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 infiastrucT
turii;                                                                                                                                                                                                                 ,11

e)   zone situate pe traseele autostrăzilor şi drumurilor naţionale, în scopul dezvoltării struc: `
turilor de vânzare;                                                                                                                                     `i

f)    zone defavorizate.



(3) În zonele publice autorităţile administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii inter-
eselor consumatorilor, stabilesc, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare:

a)   criteriile generale ce trebuie respectate ^m deteminarea zonelor şi amplasamentelor struc-
turilor 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.

CAP. VI. SUSPENDAREA ŞI RETRAGEREA ACORDULUI DE FUNCŢI0NARE

sîtuaţîî.Ari.31.MunicipiuISebeşPoateSUspendaSauretrageacordudefimcţionare^mumătoareie

•     dacă nu se respectă orarul de fimcţionare aprobat;

•     dacă nu se respectă obiectul de activitate menţionat pe acordul de fimcţionare;

•     dacă nu se respectă nomele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;

•     dacă nu se respectă nomele de estetică, cuăţenie şi igienă publică;

•     cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de fimcţionare, respectiv dacă la
dosar au fost depuse acte ce nu sunt confornm cu realitatea;

•     în situaţia executării de către autoritatea administrativă publică locală de lucrări ce umează
să  afecteze  amplasamentul  aferent  structurii  de  vânzare  deschisă,  ^m  cadrul  căreia se
desfăşoarăactivitatedealimentaţiepublică,detipterasă,grădinădevarăşialtelesimilare;

•     în situaţia altor prevederi impuse de legislaţia incidenţă în materie.

CAP. VII. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI

Art.32.  Urmatoarele  fapte  savârşite  de  agenţi  economici  constituie  contravenţii  şi  se
sancţionează după cuin umează:

a.    Desfasuarea de  activităţi  comerciale  şi  servicii  de piaţă pe raza Municipiului  Sebeş fără a
deţine Acordul  de fiincţionare  sau Autorizaţie  de  alimentatie publică (în cazul unităţilor de
alimentaţiepublică)eliberatdeMunicipiulSebeş,sesancţioneazăcuamendacontravenţională
de la 1000 lei la 2500 lei;

b.DesfăşuareadeactivităticomercialeşiserviciidepiaţăperazaMunicipiuluiSebeşcuacordul
de   fimcţionare   sau   autorizaţia   de   alimentaţie   publică   nevizat/ă   ^m   termenul   legal,   se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 1000 lei la 2500 lei;

c.    Nerespectarea programului de fimcţionare înscris ^in acordul de fimcţionare sau autorizaţie de
alimentaţiepublică,sesancţioneazăcuamendacontravenţionalădela10001eila2500lei;

d.   Neanunţarea imediată a Municipiului Sebeş 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.

9



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

Art.33 . Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către fimcţionarii din
aparatul  de  specialitate  al  primarului  -  Compartiment  Protecţia  Mediului,  Control  Comercial,
Managementul Calităţii  şi Direcţia Poliţia Locală Sebeş

Art.34.
Guvemului nr.
ulterioare.

Contravenţiilor  prevăzute  la  art.32  le   sunt  aplicabile  dispoziţiile  Ordonanţei
2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările

Art.35.(1) În ca2ul ^m care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi
ordinea publică, precum şi ^m cazul nerespectării ^m mod repetat clauelor prevăzute ^m acordul de
fimcţionare/Autorizaţia de fincţionare, primarul poate suspenda acest acord pe o perioadă de 30
de zile.

(2)  Nerespectarea  măsurii  de  suspendare  prevazut  în  aliniatulul  (1)  duc  la  anularea
acordului de fiincţionare, prin emiterea de către prinanu Municipiu Sebeş a uei Dispoziţii ^m
acestsens,^mbazareferatuluiîntocmitdecompartimentudespecialitatedincadrulprimăriei.

Art.36. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament nu înlătuă răspunderea
disciplinară a făptuitorilor.

10



Anexa nr.  1 . la Regulament

ACORD DE FUNCTIONARE

Având ^m vedere cererea, înregistiată cu nr.
650/2002,  HCL  ------ /2021   se  constată
legislaţiei în vigoare, eliberăm prezent`n

Pentru  -

în baza OG 99/2000,HG 333/2003, Legii
că  sunt  respectate  condiţiile  de  fimcţionare  conform

ACORD DE FUNCŢI0NARE
Nr._ din anul_, luna_, ziua_

Cu sediul ^m -
Punct de lucru-
ÎnregistratlaRegistrulCome"ui cu C.U.I
Atribut fiscal - nr.ordine ^m registnn
Data eliberării
Cod CAEN  -

come"ui_
cu obiect de activitate principal

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

CAEN-
Punct de lucru-
LUNI  -vnmRI     -
sÂMBĂTĂ
DUMINICĂ

- cu umatoarele clauze de ftmcţionare
- respectarea ordinii şi liniştii publice
-  respectarea  legislaţiei în vigoare

- valabilitate -  1 an de zHe  cu posibilitatea de prelungire

PRIMAR SECRETAR GENERAL MUNCIPIUL SEBES

Întocmit-Comp.PMCC-MC,UM



Anexa 2 la Regulament

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢI0NARE

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
Ni.._ din anul_, luna_, ziua_

Având în vedere cererea domnului/doamnei
În baza Legii 650/2002, Legii 227/2015, HCL
de fimcţionare confom legislaţiei in vigoare,
Autorizăm ca :
Cu sediul în -
Cu pllnl.t de
Îi]registra[  k

nr.
/ 2021  se constată că sunt respectate condiţiile

Registnil Comerţului cu : CUI
Atribut fiscal : - m,ordine in Registrul
Obiect de activitate principală:
cod CAEN-

Comerţului

Programul de lucru aprobat     :

Profilul unităţii :
cod CAEN -
Suprafaţa construită -
Cu următoarele clauze de fimcţionare -  respectarea ordinii şi liniştei publice;

-  respectarea legislaţiei ^m vigoare
Vdabilitatea autorizaţiei - 1 an de zile  cu posibilitatea de prelugire
Este obligatorie notificarea Municipiului Sebeş, cu privire la orice modificare si obtinerea vizei
anuale a autorizatiei .

PRIMAR SECRETAR GENERAL MUNCIPIU SEBES

Întocmit-COMP.PMCC-MC,ULM
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Anexa nr.3 . la Regulament
Cerere pentru ACORD/AUTORIZATIE DE FUNCŢIONARE

cĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

s,C.ff.F.A.n.F.
str.
C. U. I.                          Atribuit fiscal

cu sediul ^m
înregistrat  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  cu

data   eriterii
^m   str.

eliberarea
punctul  de  lucru  din  Sebeş,  str.
obiect de activitate, clasa CAEN

număr de ordine în Registn]l Comertului
Cu

reprezentată
nr.

domiciliat
prin  prezenta,   solicit

ACORDULUI DE FUNCTIONARE/ AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE, pentru
nr. având  ca

Cu
umatoml prograin de fimctionare:

ZIUA ORELE
Luni
Marţi

Mercuri
Joi

Vineri
Sambătă
Durică

Anexăm:

Data :
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Anexa m.4. la Regulament
Cerere pentru VIZAI ACORD/AUTORIZATIE DE FUNCŢIONARE

cĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI SEBEŞ

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

cu sediul în
înregistrat  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  cu

data   emiterii

în  str.
eliberarea ACORDULUI
punctul  de  lucru  din  Sebeş,  str.
obiect de activitate, clasa CAEN

număr de ordine ^m Registml Comertului
Cu

reprezentată
nr.

domiciliat
prin  prezenta,   solicit

DE FUNCTIONARE/ AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE, pentru
nr. având  ca

Declar pe proprie raspundere ca au ramas aceleasi conditii de fimctionare şi respect legislaţia ^m
vigoare.

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

Data :

14
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Anexa 5

TABEL
cu clasificarea activităţilor din economia naţională

cÂEN
REV.1.

'5010

CAEN
REV.2.

(actualizat)
4511.

4519
452o

1           5221

5030Ţ       4531

4532
..  5040

L ---.--,,- __   1 _  ,_.._ ,..,..

1         5122         `

1         5131

4540

4622

4633

î       5-134       :           1101

lq-___.      .          _._

1        5144

1102

4634
4635
4636
4637
4631
4638

4639
4641
4642
4643

4647
4652

4644

464g

DENUMIRI

Comerţ cu autotuisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

Cod CAEN 4519 - Comerţ cu alte autovehicule
lntretinerea si repararea autovehiculelor

Activităţi de servicii anexe pentm transporturi terestre
Coinerţ cti ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Comerţ cu amănuntul de piese si accesorii
Comerţ cu motociclete,piese si accesorii aferente; intretinerea si

repararea motocicletelor

Come4 cu amănuntul al carbuantilor pentru
specializate

autovehicule in magazine

Comerţ cu ridicata ql florilor si al plantelor
Prelucrarea si conservarea fiuctelor si legumelor n.c.a.

Come4 cu ridicata al fiucţelor si legumelor
Comerţ cu ridicata al camii si produselor din cam6

Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor ;i grasriilbr
comestibile

Distilarea, rafinarea-si mixarea băuturilor alcoolice
Fabricarea vinurilor din
Comerţ cu ridicata al băuturilor

Comerţ cu ridicata al produselor din tut`rii
Comerţ cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselt

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao sicondimente
Comerţ cu ridicata 4 fiuctelor si legumelor

Comeri cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv
si moluste

Comerţ cu ridicata nespecializat de

peste, crustacee

produse alimentare, bauturi si tutun
Comerţ cu ridicata al produselor textile

Comerţ cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
Comerţ cu ridicata al aparatelor electric; de uz gospodaresc, al

aparatelor de radio si televizoarelor
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iljnria-t
Comeri cu ridicata de componente si echipamente electronice-;i-d6--

telecomuricaţii
Comerţcriridicataalproduselordinceramica,sticlarie,s-i-pr-oaţ;Ţe-aţ

intretinere
Comer{ cu ridicata al altor bunuri de uz
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•  5146

5-147_

• 4646

4643

4647
)----.y--

4648
4649

5226
5227

_   3_2~3Ţ

4675
4676
4676
4665
4666
4661

4726
4721

4729
_-- tii73

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

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice si de parfimerie
Comer! cu. ridieata al produselor famaceutice

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

Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de ilumriat
Comer! cu ridicata al ceasurilor si

cu ridicata al altor bunuri de uz
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si ai materiaei6r-a~e-

construcţii si echipamentelor sanitare
Comerţ~curidicataaicombustibiiiiorsoiizi,iichizisigâz8;i:irr--

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 d6-

construcţii si echipamentelor sanitare
Comerţ cp ridicata al produselor chimice

Comerţ cu ridicata a| altor produse intemediare
Comerţ cu ridicata al altor produse intemediare      -L

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Come4 cu ridicata al altor masini si echipamente de birou  .r

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor si fiirnimril6i
Comerţ cu ridicata nespecializat

Come-rţcuamănuntulinmagazinenespecializate,cu vânzare.
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare t \

predon}inanta de produse nealimentare
Comerţcuamănuntulrifhictelor-silegumelorproaspete,inriagazine

specializate
Comerţ cu amănuntul al camii si al produselor din came, in mag;Zihe `-

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

magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si p~rodu~s~eŢor

zaharoase, in magazine specializate
Comerţ cu amănur}tul al băuturilor, in m?gazine

Comerţ _cu amănuntul al produselor din
Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine

Comerţ cu amănuntul al

tutun,inmagazinesp_egLallLLZ2ţs!

specializate
altor produse alimentare, in magazine
specializate

Comericuamănuntuialproduselorfamaceutice,inmagazine
specializate
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4771
4772

4753

475g

4743

4754

4759

4763

ri2~4~6Ţ ~  4752
1

4761
4762

4741

4742

4753

4759

5250

4765
4776

4777

4778_
4779
4791

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

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parri-6-nŢ-ri
magazine specializate

ComeŢ! cu amănuntul al textilelor, in magazine
Comerţ cu amănumil al imbracamintei, in magazj
Comerţ cu amănuntul al incaltamintei si articolelor

magazine speciali2ate
Comerţ cu amănuntul

Comerţ

din piele' in

al covoarelor, carpetelor, tapetelor si ; rito-r
acoperitoare de podea, in magazine
cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al

articolelor de uz casnic n.c.a., i.n magazine
Comerţ cu amănuntul al

Comerţ cu amănuntul

Comerţ cu amănuntul

echipamentului audio/video in magazine
specializate

al articolelor si aparatelor electrocasnice, in
magazine specializate

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

al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără
ime`gistrari audi.o/video , in magazine specializate

Comencu.amănuntulalarticolelordefierarie,alarticoleloi+a~ih~-sŢa;~lri
a celor pentm vopsit, in magazine specializate

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

speciali2ate
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si

ului in magazine specializate

m?gazme

comeri cu amănuntui ai echipamentuiui Pentru teiecomunicaţii;in -T-
magazine specializate

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor siarit6r____'<-
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 specializq.t9_._

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine
specializate

Come#cuamănmtulaljocurilorsijucariilor,inmagazine
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor si seminielor, come# cu
amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in

magazine specializate
Comer! cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine

specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Comer! cu amănuntul prin intemediul

lntemet
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Comerţ cu amănuntul

Comerţ

Comerţ

5274

5530•r'53.4d

7250

11        7470

5610___56`3_6    ,

5621
5929
682o
68-32
8110

7711

1,

3312

9511-§_1_21

§-122

8129

al produselor alimentare, băuturilor si produselor
din tuţun efectuat prip standuri, chioşLcuri si p_ieL±§
cuamănuntuiaitextiieior,imbracamŢnteisi-ricTa]Za:ri=i

efectuat prin standuri, chioşcuri si piete
cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si piete al altor

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin maggzipe     _
Comerţ cu amănuntul prin intemediul caselor de comenzi sau prin

Intemet
Comerţ cu amănuntul efectuat in afria ihagazinelor, standuril6-r,

chioşcuilor si pieţelor
Repararea incaltamintei si a articolelor

Repararea aparatelor electronice de uz casni;
Repararea dispozitivelor de

dinpiel_e _

uz gospodaresc si a echipamentelor pentm
casa si gradina

Repararea ceasurilor si a bijuteri
Finisarea materialelor textile

Repararea echipamentelor de comunicaţii
Repararea incaltamintei si a articolelor din Dj

Repriarea articolelor de uz personal si
Restauante

gospodaresc n.c.a.

Bamri si alte activi_tăţi de servire a băuturiror--~ -~ -
Alte servicii de alimentatie n.c.a.

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

Inchirierea si subinchirierea
Administrarea imobilelor pe baza de comision ;au conaac-t

Activităţi de servicii suport combinate

bunurilorimobiliarepropriisau_inc_biriiat_?

Activităţi de inchiriere si leasing cu autoturisme si
usoare

Activităţi de inchiriere si leasing cu masini si

autovehicule rutiere

echipamente de birou
(inclusiv calculatoare)

Activităţi de inchiriere si leasing cu bunuri recreationrie si ;chipai;;rent

sportiv
lnchirierea de casete video si discuri (CD-ui, DV12_-`un|L.``. r i

Activităţi de inchiriere si leasing cu alte bunuj personale si

gospodaresti n.c.a.
Repararea maşinilor

Repararea calculatoarelor si
Activităţi generale de cuatenie a cladrilor

Activităţi specializate de cuatenie

aechipamenteloiperi.f?ric`e_~

Alte activităţi de cuatenie
Activiţăţ.i

Activităţi de traducere Sl orala (intepreti|
Activităţi combinate de secretariat

18



L
specializate de secretariat

8219       ,;    Activităţi de fotocopiere, de pregatire a documentelor si aie ă-c~ătiţătii.

Alteactivităţideserviciisuportpentruintreprinderin.+6.`a-.-~~
si curatarea (uscata) articolelor textile si

Coafiira si alte activităţi de infiumus-etare          --r   `~. `'
a-prpduseio-r-riLEiăhi:..

'     '--'r    .` -,..- '    .._.

Activităţi de pompe fimebre si similare
Activităţi ale centrelor de fitness                   .   '-r-` ----
Activităţi de intretinere corporala

lnvatamant in domeniul sportiv si recreational

.\ Alte activităţi de servicii n.c.a.
Activităţi ale gosp6dariilor private in calitat6 d

casric

iuiNTE  DE  ŞEDNŢĂ  .
erlocal,LUPUOVIDruCĂTĂ"
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