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conform Hotiirlirii ConsmuJui Local nr. 462 din 28 septemhrie 2013

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL
Obiect: aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor ~i serviciilor
de pia/ii fn Municipiul Bra~ov;

Consiliul Local al Municipiului Bra~ov, intrunit in ~edinta ordinarli la data de 26 februarie
2007;

•

Analizand Expunerea de motive ~i Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri
Publice, Reclamli ~i Publicitate din cadrul Direc\iei Patrimoniu, inregistrate cu nr. 2.991 din 16
ianuarie 2007, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor ~i
serviciilor de piata in Municipiul Bra~ov;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvemului nr. 99/2000, privind comercializarea
produselor ~i serviciilor de pia\ii., aprobatli prin Legea nr. 650/2002; prevederile art. 268 din Codul
Fiscal, cu modificlirile ~i completfu'ile ulterioare, precum ~i prevederile Legii nr. 6 I/ 1991 , pentru
sanctionarea faptelor de incalcare a unor nonne de convietuire social!i, a ordinii ~i lini~tii publice,
Legii nr. 307/2006, privind aplirarea impotriva incendiilor, Legii nr. 319/ 2006, a securitlitii ~i slinlitli\ii
in munca, Legii nr. 265/2006, privind protec\ia mediului, Legii nr. 150/2004 privind siguranta
alimentelor ~i Legii nr. 215/2004, privind organizarea activit!i\ii veterinare, Legii nr. 359/2004, Legii
nr. 98/ 1994, O.M.S. nr. 11 7/2002;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate nr. I, 3 ~i Sale Consiliului Local Br~ov;
in temeiul art. 38, alin. 2, lit b, al in. 4, lit. c, e ~i art. 46, alin. 1 din Legea Administratiei
Publice Locale nr. 215/200 I, republicata,

HOT A RA.$TE

•

Art. 1. Se aproba Reg ulamentul privind comercia/izarea produselor # serviciilor de piafif in
Municipiul Brtl§ov, in fonna prezentata in anexa ce face parte integrantA din prezenta hotArare.

a!'.!.l. incepand cu data intrllrii in vigoare a prezentei hotiirari se revocli Hotlirarea Consiliului
Local nr. 513/2004 ~i Hotararea Consiliului Local nr. 135/2004 .

.A.!:.t.1. Primarul Municipiului Bra~ov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotlirari.
CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPJULUJ BRA$0V,

F: 091

Anexa la H.C.L. nr. 116/2007, republicatii conform H.C.L. nr. 998/2007, republicatii conform H.C.L.
nr. 723/2010, republicatii conform HCL 1/69 /2013

REGULAMENT
privind comercializarea produselor §i serviciilor de pia~a in Municipiul Bra§ov

Art.1. Prezentul Regulament, impreuna cu anexele, stabile~te procedura de eliberare a
acordurilor/autorizatiilor pentru desfa~urarea exercitiilor comerciale in zonele destinate
folosintei publice din Municipiul Bra~ov, cu exceptia pietelor ~i targurilor care vor avea
regulament propriu ~i desfa~urarea efectiva a exercitiilor comerciale in Municipiul Bra~ov.
Art.2. Orice exercitiu comercial se poate desfa~ura de persoane fizice sau persoane
juridice care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt constituite §i Tnregistrate legal;

b) au ca obiect de activitate principal sau secundar comercia/izarea produse/or §i
serviciilor de pia(a;

•

c) de(in autoriza(iile de func(ionare eliberate 1n conformitate cu regfementarife legate 1n
vigoare;
d) au acorduf Primarului Municipiului Bra§ov pentru exercitarea activita{ilor comerciale 1n
zone pub/ice 1n structuri de vanzare cu sediu fix sau ambulant, permanent sau sezonier,
dupa caz.

Art.3. (1 ) in vederea eliberarii acordului si autorizatiei de functionare se stabile~te
urmatorul circuit al documentelor:
(2) Pentru obtinerea acordului__~i ~ autoriza\iei de functionare persoanele fizice autorizate,
asociatii familiale, intreprinderile individuale ~i persoanele juridice vor depune o cerere tip
la care vor anexa :

,.
;' · ·-

a) Actul constitutiv sau autorizatia emisa in baza Legii nr. 507/2002 sau a Legii
nr.300/2004, dupa caz;
b) Dovada ocuparii legale a domeniului public/privat al municipiului sau a spatiului
unde se desfa~oara activitatea;
c) Certificat de neurmarire fiscala privind debitele ~i alte datorii catre bugetul local al
municipiului, aflat in termenul de valabilitate;
d) Schita de incadrare in zona;
e) Certificatul Unic de fnregistrare al solicitantului insotit de Certificatul Constatator
pentru punctul de lucru supus autorizarii, emis in temeiul Legii nr.359/200, de
catre Oficiul Registrului Comertului;
f) Acorduri/avize/autorizari/licente
speciale
specifice exercitiului
comercial
desfa~urat, dupa caz;
g) Extrasul CF cu inscrierea functiunii de spatiu cu alta destinatie decat aceea de
locuinta. Exceptie fac situatiile in care punctul de lucru se afla intr-o constructie
provizorie (chio~c), pentru care este necesara numai autorizatia de construire
pentru amplasarea chio~cului;
h) Contract de salubritate ~i copie dupa factura ~i chitan\a aferenta, din luna
precedenta celei in care se depune documenta\ia;
i) Notificarea orarului de functionare, pentru cazurile in care activitatea de la
punctul de lucru supus autorizarii depa~e§te ora 22. 00 , solicitantul va depune
acordul notarial al vecinilor limitrofi punctului de lucru, conform anexei nr.2;
j) Acordul notarial al tuturor proprietarilor pentru folosirea partilor comune aflate in
indiviziune, daca este cazul.
k) Gopie dupa abonamentul de parcare, aflat in perioada de valabilitate, eliberat de
Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Bra~ov sau dovada existentei
locurilor de parcare in afara domeniului public conform H.G. 525/1996 (dupa
caz).

Art.4. (1) Cererea cu anexele depuse, vor fi trimise, prin Registratura, Directiei Arhitect

~ef - Serviciului Administrare Patrimoniu §i Urbanism Comercial care, dupa verificarea
respectarii dispozi\iilor prezentului regulament, va intocmi acordul/autorizatia pentru
desfa§urarea exerci\iului comercial, conform modelului prezentat in anexa 3 ce face parte
inetgranta din prezentul Regulament, iar daca condi\iile de acordare nu sunt i ndeplinite va
comunica solicitantului motivele pentru care acordul §i autorizatia nu pot fi eliberate.

Art.5. Dupa semnarea acordului/autoriza\ei de catre Secretar §i Primar, Serviciului
Administrare Patrimoniu §i Urbanism Comercial va in§tiinta solicitantul pentru a se
prezenta la sediuf Primariei pentru ridicarea acordului/autoriza\iei, i n termen de 30 zile de
la comunicare.
Art.6. (1) Acordul/autorizatia de functionare se vizeaza anual la i mplinirea unui an
calendaristic de la eliber~re/viza precedenta. Vizarea acestora se face printr-o
documentatie depusa la Registratura, cu 30 de zile inainte de expirare, care va cuprinde :

•

a) cerere de vizare anuala;
b) acordul/autoriza\ia de func\ionare, in original, a solicitantului , cu semnarea
declara\iei pe proprie raspundere, sub sanc\iunea prevazuta de art.292- Cod Penal,
precum ca nu s-au inregistrat schimbari in condi\iile ce au stat la baza autorizarii, data de
reprezentantul legal al agentului economic pe verso-ul formularului, conform anexei 4,
parte integranta din prezenta hotarare ;
c) certificatul de neurmarire fiscala privind debitele ~i alte datorii catre bugetul local
al municipiului, aflat in termenul de valabilitate;
d) acte, documente actualizate, in situa\ia in care termenele de valabilitate au
expirat;
e) copie dupa dovada pla\ii taxei de avizare prevazuta de lege.

-.
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(2) Acordurile/autoriza\iile de func\ionare emise pentru construc\ii provizorii amplasate pe
teren apartinand domeniului public sau privat al Municipiului Bra§OV se elibereaza pentru o
perioada egala cu valabilitatea actului de ocupare a acestuia (abonament, contract de
inchiriere, etc.), fara a depa~i limita de un an. Dupa prelungirea valabilita\ii actu lui de
ocupare, se poate prelungi pana la limita a un an, fara a se achita o noua taxa de
autorizare.
Art.7. (1) Tn situa\iile in care sunt inregistrate schimbari (transferul, mutarea sau
extinderea unui exerci\iu comercial) ale condi\iilor ce au stat la baza autorizarii activita\ii,
este necesara emiterea unei noi autoriza\ii dupa procedura de autorizare prevazuta la
art.3 ~i cu corelarea taxei de autorizare corespunzatoare noilor con di\ii.

(2) in cazul in care, din diferite motive , agentul economic i~i inceteaza activitatea la
punctul de lucru, acesta are·· obliga\ia de a preda acordul/autoriza\ia de func\ionare in
original la organul emitent, precum ~i actul care atesta rad ierea activita\ii de la punctul de
lucru emis de Oficiul Registrului Comertului, in termen de 30 de zile de la i ncetarea
activitatii.
(3) Tn cazul in care vor exista reclamatii/sesizari, ulterioare, privitoare la obiectu l de
activitate, respectiv orarul de func\ionare din cadrul unei structuri de vanzare ce de\ine
acordul/autoriza\ia de func\ionare din partea autorita\ii administra\iei publice locale,
serviciul de specialitate i~i rezerva dreptul de a reanaliza , din oficiu, documenta\ia
existenta in evidenta serviciului, urmand a se lua decizia corespunzatoare, in sensul
·onare.
mentinerii, retragerii sau modificarii acordului/autorizatiei de fu

, Art.8. Fiecare comerciant i~i va stabili orarul de func\ionare pe care II va afi~a la intrarea
in unitate, in mod vizibil din exterior ~i va asigura respectarea acestuia. La stabilirea
orarului de func\ionare, comerciantul va avea in vedere respectarea prevederilor inscrise
in legisla\ia muncii precum ~i solicitarile administra\iei publice locale cu privire la ordinea ~i
lini~tea publica ~i cele referitoare la continuitatea unor activita\i comerciale sau de prestari
servicii, in func\ie de necesita\ile consumatorilor.

Art.9. Structurile de vanzare cu amanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise mai mult
de doua zile consecutive cu excep\ia unor cauze obiective de nefunc\ionare.
Comercian\ii sunt obliga\i sa anun\e consumatorii cu privire la motivul ~i perioada
inchiderii.

Art. 10·. Tn cazul in care comerciantul incalca in mod repetat dispozi\iile leg ale privind
lini§tea §i ordinea publica, Primarul Municipiului Bra~ov are dreptul de a modifica , prin
dispozi\ie, unilateral orarul de func\ionare.
•

Art.11. Agentul economic va notifica (cf. modelului din anexa 2), in scris, Primaria Bra§OV
orice modificari ale orarului de func\ionare aprobat ini\ial, autoriza\ia emisa ramanand
valabila pana la expirare ~i inso\ita de aprobarea i n scris a Primariei de modificare a
orarului. Daca noul orar depa§e~te ora 22.00, cf. legisla\iei in vigoare, odata cu
in~tiin\area, comerciantul va depune ~i acordul notarial al vecinilor direct afecta\i cu care
se invecineaza spatiul comercial pe plan orizontal §i vertical. Pentru situa\iile i n care
spa\iul comercial nu are vecini direct afecta\i se vor depune declara\ii notariale in acest
sens.

,
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Art.12. NotificMle privind vanzarile de lichidare ~i soldare efectuate i n structurile de
vanzare amplasate pe raza Municipiului Bra~ov se vor depune la Serviciul lnspec\ie ~i
Control. Notificarea privind vanzarile de lichidare va fi insotita de lista de inventar pentru
marfurile de lichidat ~i va ti intocmita in dublu exemplar, unul pentru Serviciul lnspec\ie §i
Control ~i celalalt fiind pastrat de comerciant.
Art.13. Notificarea va fi depusa de comerciant cu eel pu\in 15 zile inainte de inceperea
vanzarii de lichidare in situa\iile prevazute la art. 20, lit. a, d ~i e din O.G. nr. 99/2000 §i cu
eel pu\in 5 zile inainte de inceperea vanzarilor de lichidare in situa\iile prevazute la art. 20,
lit. b, c, f~i g din 0 .G. nr. 99/2000.

Art.14. Comercian\ii au obliga\ia sa notifice vanzarile de soldare cu eel pu\in 15 zile
inainte de inceperea operatiunilor, precizand perioada in care se efectueaza vanzarile de
soldare.
Art.15. Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru
soldare a fost constituit cu eel pu\in 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare
~i achitat cu eel pu\in 30 de zile inainte de aceasta data, vor ti pastrate pentru a putea fi
prezentate ori de cate ori este nevoie, organelor de control abilitate.
Art.16. (1) Exercitarea de activita\i de comercializare fara acordul/autoriza\ia de
functionare emisa de catre Primarului Municipiului Bra§OV in baza prezentului
Regulament, precum §i nevizarea anuala a aces
· · co
ventie ~i se

sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.500 lei, acordandu-i-se un termen, dar nu mai
mare de 30 de zile, pentru intrarea in legalitate.
(2) Neindeplinirea conditiilor de intrare in legalitate sau in cazul repetarii contraventiilor
constatate de organele de control prevazute de lege, atrage dupa sine suspendarea
activitatii comerciale sau , dupa caz, interzicerea acesteia.
(3) Neridicarea la termen a acordului/autoriza\iei de functionare se sanctioneaza in acela~i
mod ca ~i desfa~urarea exercitiului comercial in lipsa acestora .
Art.17. Suspendarea activitatilor comerciale i n situa\iile prevazute de legislatia in vigoare

se face de catre Primarul Municipiului Bra~ov prin dispozi\ie, in baza unui referat intocmit
de persoanele imputernicite sa constate contraventiile.

Art 18. lnterzicerea activitatii comerciale se face de catre autoritatile competente potrivit
legii. Actul prin care se interzice activitatea se va comunica Oficiului Registrului
Comertului, conform art.17"'3 din Legea nr.359/2004 precum ~i Primariei Municipiului
Bra~ov.

•

Art.19. (1) in cazul in care se constata ca pe perioada de suspendare sau dupa
interzicerea activitatii, agentul economic i~i continua activitatea, limita minima 9i maxima a
amenzii prevazuta de art.16 din prezentul Regulament se dubleaza iar veniturile realizate
in perioada dintre data inceperii suspendarii sau interzicerii activita\ii comerciale ~i
momentul constatarii contraventiei se confisca ~i se tac venit la bugetul de stat.
(2) Directia Generala a Finantelor Publice Bra~ov va ti notificata pentru inceperea
procedurii de confiscare a veniturilor realizate conform aliniatului precedent.
Art.20. (1) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanc\iunilor prevazute in prezentul

Regulament se face conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 - privind regimul juridic al
contraven\iilor de catre Primarul Municipiului Bra~ov ~i imputernicitii acestuia, precum ~i
de alte organe abilitate de lege in acest sens.

-.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 de ore de la data i ncheierii
procesu lui-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia , jumatate din minimul
amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal.
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