JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
Nr…………………….

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de
piaţă în municipiul Vulcan
Prin H.C.L. nr. 8/2016 a fost aprobat Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de piaţă în municipiul Vulcan
Conform Regulamentului aprobat, modalitatea de reglementare a activităţilor din domeniul
comercial, al serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi şi
împreună cu anexele stabileşte procedura de obţinere a acordului de funcţionare, modelul acestuia,
modelul cererii şi contravenţiile şi sancţiunile ce se vor aplica în cazul nerespectării prevederilor
legale, de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi
societăţile comerciale,
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul
României pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii comerciale persoanele fizice şi juridice care
îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
c) deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
d) au acordul primarului comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti pentru
exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant,
permanent sau, după caz, sezonier.
Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.
Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor
administraţiilor publice locale, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de
urbanism.
Desfăşurarea oricărei activităţi economice privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă pe raza municipiului Vulcan se face numai în baza acordului de funcţionare emis de primarul
municipiului Vulcan. Prin acordul de funcţionare se va stabili în mod obligatoriu profilul de activitate,
precum şi programul de funcţionare.
Modalitatea de obţinere a acordului de funcţionare, modelul acestuia, modelul cererii, condiţiile
care stau la baza obţinerii acordului de funcţionare precum şi contravenţiile, sancţiunile ce se vor
aplica în cazul nerespectării prevederilor legale şi modelul procesului verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, vor fi stabilite prin Regulamentul privind organizarea si desfăşurarea
activităţilor economice de comercializare a produselor si serviciilor de piaţa în municipiul Vulcan.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură corelarea autorizării desfăşurării unui exerciţiu
comercial într-o structură de vânzare, cu conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de
construire.
Autorităţile administraţiei publice locale stabilesc criteriile de dezvoltare urbanistică a
sectorului comercial pentru determinarea:
a)suprafeţelor destinate activităţilor comerciale, în special pentru cele cu structuri 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, conform
reglementărilor legale în vigoare.
În stabilirea strategiei de dezvoltarea a reţelei comerciale pe raza municipiului Vulcan,
autorităţile administraţiei publice locale vor avea ca obiectiv primordial armonizarea principiilor
urbanismului cu cele de mediu.

Conţinutul Regulamentului privind organizarea si desfăşurarea activităţilor economice de
comercializare a produselor si serviciilor de piaţa în municipiul Vulcan respectă prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă –
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Avand în vedere noile prevederi legale consider că se impune stabilirea și corelarea la noile
plafoane ale amenzilor și sanctionarea faptelor ce constituie contravenții în Regulamentul privind
organizarea si desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de
piaţă în municipiul Vulcan – Anexa nr.1, art.25 literele g,h,j,k,l și m , Regulament ce a fost adoptat
prin Hotararea Consiliului Local nr. 8/2016.
Așadar propun creșterea cuantumului amenziilor, prin urmare art. 25 literele g, h, j, k, l și m
vor avea următorul conținut:
,,Art.25 Următoarele fapte săvârşite de agenţii economici constituie contravenţii si se
sancţionează după cum urmează:
g) vânzarea ambulantă a oricăror mărfuri în alte locuri decât cele stabilite de primărie se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 200 la 500 lei;
h) refuzul de a achita taxa de utilizare a locurilor de vânzare din zonele publice de comerţ se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 200 la 500 lei;
j) nepăstrarea curăţeniei la locurile de vânzare şi în jurul acestor locuri se sancţionează cu
amenda contravenţională de la 200 la 500 lei;
k) construirea de acoperişuri şi improvizaţii de orice fel la mesele existente în zonele publice de
comerţ se sancţionează cu amenda contravenţională de la 200 la 500 lei;
l) depozitarea de ambalaje şi mărfuri în locuri nepermise de administraţia pieţelor se
sancţionează cu amenda contravenţională de la 200 la 500 lei;
m) degradarea ori distrugerea bunurilor aflate în inventarul pieţei dacă nu îmbracă forma unei
infracţiuni se sancţionează cu amenda contravenţională de la 200 la 500 lei; ’’
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
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