
 

 

 

 

                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.12 /2018 

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 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, 

           Analizând expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub                             

nr.12/1/30/08.02. 2018  prin care se propune modificarea H.C.L nr.8/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea si desfășurarea activităților economice de comercializare a 

produselor și serviciilor de piaţă în municipiul Vulcan,  

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 73 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;   

Ţinând cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. a  din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;      

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
             Art.I Se aprobă modificarea art. 25 din Anexa nr.1 - Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor economice de comercializare a produselor şi  serviciilor de piaţă în municipiul 

Vulcan- la   H.C.L nr.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea 

activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de piaţă în municipiul Vulcan, care 

va avea următorul conținut: 

,,Art. 25 Următoarele fapte săvârşite de agenţii economici constituie contravenţii și se 

sancţionează după cum urmează: 

 

a) desfăşurarea  activităţilor economice de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza 

municipiului Vulcan fără a deţine acord de funcţionare eliberat de primărie   se sancţionează cu amenda 

contravenţională  de la 500 la 1.000 lei. 

b) desfăşurarea  activităţilor economice de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa pe raza 

municipiului Vulcan cu acord de funcţionare expirat  se sancţionează cu amenda contravenţională  de la 

100 la 500 lei. 

c) nerespectarea programului de funcţionare înscris în acordul de funcţionare se sancţionează cu 

amenda 

contravenţională de la 100 la 500 lei. 

d) nerespectarea profilului de activitate stabilit prin acordul de funcţionare se sancţionează cu amenda 

contravenţională  de la 500 la 1000 lei. 

e)neafişarea  în mod vizibil , a datelor de identificare ale comerciantului, a acordului de funcţionare  

emis de primar,  se sancţionează cu amenda contravenţională  de la 50 la 100 lei. 

f) refuzul comerciantului  de a prezenta agentului constatator documentele, datele şi informaţiile 

solicitate în exerciţiul atribuţiilor acestora cu privire la activitatea desfăşurată, precum şi refuzul 

acestora de a se prezenta cu actele solicitate de agentul constatator la data şi locul stabilit în nota de 

constatare, se sancţionează cu amenda contravenţională  de la 300 la 500 lei; 

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; 
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 i) nerespectarea normelor igienico – sanitare şi sanitar veterinare privind producţia, prelucrarea, 

depozitarea, păstrarea, transportul şi comercializarea produselor şi serviciilor se sancţionează cu 

amenda contravenţională  de la 500 la 1000 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; ’’       

         Art.II Celelate prevederi ale H.C.L nr.8/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de piaţă 

în municipiul Vulcan, rămân nemodificate. 

       Art.III Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

       Art.IV  Prezenta hotărâre se comunica Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, Primarului 

municipiului Vulcan, Compartimentului Urbanism -  Protecţia mediului,  Compartimentului Privatizare 

- Comercial, Serviciul Impozite şi taxe, Poliţiei Locale si se aduce la cunoștință publică. 
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