ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA -NĂSĂUD
COMUNA PRUNDU BIRGAULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA
REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR, COMERCIALE PE RAZA
COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI
Consiliul local al comunei Prundu Birgaului
întrunit în şedinţă ordinară
în data de 31.07.2013
având în vedere:
Expunerea de motive nr. 4240 / 21.06.2013 a Primarului comunei Prundu Birgaului
Raportul nr. 4239 /21.06.2013 al Poliţiei locale a comunei Prundu Birgaului
Raportul favorabil nr. ____________ al Comisiei administraţie publică si juridica
Raportul favorabil nr. ____________ al Comisiei buget-finante
Procesul-verbal de afişare nr. 4244 /21.06.2013
Anunţul nr.4245/21.06.2013 privind aducerea la cunoştinţa publică a proiectului de hotărâre
prevederile Hotărârii nr. 16 / 31.05.2010
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului pentru aprobarea
Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale
prevederile Hotărârii nr. 34
/ 30.11.2011
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Prundu Birgaului în
anul 2012
în conformitate cu:
prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a
ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de
dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor
prevederile Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia
naţională – CAEN
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.954/2001 privind avizarea jocurilor de artificii
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
prevederile Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor
de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare, cu modificările
ulterioare
prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale,
prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.„a”, pct. 1, pct.3, pct.5, pct.7, pct.10, art. 45 alin.1 şi art.49 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
ART.1. - Se aprobă Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei
Prundu Birgaului, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2.(1) - Taxa de eliberare a certificatului de funcţionare se stabileşte prin hotărâre a consiliului local odată
cu stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi se achită integral, anticipat eliberării certificatului de funcţionare
indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv 31 decembrie, conform Codului fiscal.
(2) – Taxa de eliberare/vizare anuală a certificatului de funcţionare nu se restituie chiar dacă
autorizaţia a fost anulată sau dacă titularul certificatului de funcţionare şi-a încetat activitatea, indiferent de
motiv.
ART.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 16 / 31.05.2010
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului pentru aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare
a activităţilor comerciale.
ART.4.(1) - Hotărârea are caracter normativ şi intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică,
conform prevederilor legale.
(2) - Dispoziţiile din Regulament, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii intră în
vigoare în termen de 30 de zile la data aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri.
ART.5. -Primarul comunei Prundu Birgaului, prin comisia desemnata prin dispozitia nr. 263/08.08.2011
si prin Poliţia Locală a comunei Prundu Birgaului, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre
ART.6. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Prundu Birgaului, în şedinţă
ordinară, cu respectarea art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv cu un număr de 14 voturi "pentru", X voturi ,,impotriva ‘ şi 1 abţinere, din 15 consilieri
prezenţi.
ART.7. - Secretarul comunei Prundu Birgaului , va comunica prezenta hotărâre:
Comisiei desemnate prin dispozitia Primarului comunei Prundu Birgaului nr. 263/08.08.2011
Poliţiei Locale a comunei Prundu Birgaului;
Sectia de politie nr. 2 - Prundu Birgaului
Primarului comunei Prundu Birgaului;
Instituţiei Prefectului - judeţul Prundu Birgaului - Năsăud.

PRESEDINTE DE SEDINTA
POP IOAN
Prundu Birgaului, la 31.07.2013
Nr. 39

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
CAPOTA
VIRGINIA

PRIMAR
NR. 4240 / 21.06.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr. 16 /31.05.2010 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului s-a
aprobat regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor, comerciale pe raza comunei
Prundu Birgaului.
Pe parcursul aplicării HCL 16/2010 s-au constatat deficiente de reglementare şi au apărut
modificări legislative in domeniu, ceea ce a dus la întocmirea prezentului proiect.
Cele mai importante modificări propuse prin prezentul proiect vizează comerţul stradal,
respectiv reglementarea amplasării teraselor de alimentatie publica sezoniere, aprobarea orarului
de functionare, modificarea codurilor CAEN.
Astfel, propunem ca amplasarea teraselor sezoniere sa se faca simplificat, acest domeniu
nefiind supus prevederilor Legii nr. 50/1991.
In ceea ce priveste orarul de functionare, propunem ca acesta sa fie in stransa corelatie cu
prevederile Legii nr. 61/1991, in sensul respectarii programului de liniste prevazut de acest act
normativ.
Deoarece prin actele normative de ordin superior s-au recodificat activitatile din economia
nationala, se impune modificarea anexei nr. 1 din vechea Hotarare 16/2010.
Modificarile aduse HCL 16/2010 fiind de substanta, pentu a fi evitate confuziile in ceea ce
priveste aplicarea Regulamentului de comerţ, se impune abrogarea acestei hotarari si adoptarea
uneia noi.
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.7, art.45 alin.3, art.120, art.123 alin.1
şi alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem si susţinem proiectul de hotărâre pentru pentru abrogarea
Hotărârii nr. 39/31.03.2011 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului privind aprobarea
Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor, comerciale pe raza comunei Prundu
Birgaului si adoptarea noului Regulament de comerţ
PRIMAR,
Crisan Doru Toader

.

POLITIA LOCALA
NR. 4239 / 21.06.2013
RAPORT
pentru abrogarea Hotărârii nr. 16/2010 a Consiliului local
al comunei Prundu Birgaului privind aprobarea Regulamentul de autorizare şi desfăşurare
a activităţilor, comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului si adoptarea unui nou
Regulament de comerţ

Prin Hotărârea nr. 16/2010 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului s-a aprobat
regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor, comerciale pe raza comunei Prundu
Birgaului.
Pe parcursul aplicării HCL 16/2010 s-au constatat deficiente de reglementare şi au apărut
modificări legislative in domeniu, ceea ce a dus la întocmirea prezentului proiect.
Cele mai importante modificări propuse prin prezentul proiect vizează comerţul stradal,
respectiv reglementarea amplasării teraselor de alimentatie publica sezoniere, aprobarea orarului
de functionare, modificarea codurilor CAEN.
Astfel, propunem ca amplasarea teraselor sezoniere sa se faca simplificat, acest domeniu
nefiind supus prevederilor Legii nr. 50/1991.
In ceea ce priveste orarul de functionare, propunem ca acesta sa fie in stransa corelatie cu
prevederile Legii nr. 61/1991, in sensul respectarii programului de liniste prevazut de acest act
normativ.
Deoarece prin actele normative de ordin superior s-au recodificat activitatile din economia
nationala, se impune modificarea anexei nr. 1 din vechea Hotarare 39/2011.
Modificarile aduse HCL 16/2010 fiind de substanta, pentu a fi evitate confuziile in ceea ce
priveste aplicarea Regulamentului de comerţ, se impune abrogarea acestei hotarari si adoptarea
uneia noi.
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.7, art.45 alin.3, art.120, art.123 alin.1 şi
alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem si susţinem proiectul de hotărâre pentru pentru abrogarea
Hotărârii nr. 39/31.03.2011 a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului privind aprobarea
Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor, comerciale pe raza comunei Prundu
Birgaului si adoptarea noului Regulament de comerţ

POLITIA LOCALA
INSPECTOR ,
POP DANI IONITA

JUDET BISTRITA NASAUD
COMUNA PRUNDU BIRGAULUI

PROCES VERBAL DE AFIŞARE
încheiat cu ocazia afişării proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor
comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului

Astăzi, 21.06.2013 s-a afişat pe site-ul instituţiei – www.prundubargaului.ro, si la
sediul Primariei comunei Prundu Birgaului ,spre consultarea cetăţenilor interesaţi,
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a
activităţilor comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului
Potrivit art.6,alin.4 din Legea nr. 52/2003,orice persoană interesată
poate formula propuneri,sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest
proiect de hotărâre ,până la data de 21.07.2013 .
Propunerile ,sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris, la sediul
Primăriei comunei Prundu Birgaului, str. Principala nr.512 sau la sediul Poliţiei Locale a
Comunei Prundu Birgaului

SECRETAR
CAPOTA VIRGINIA

Înregistrat în „Registrul de evidenţă a proceselor verbale de afişare/dezafişare a proiectelor de hotarâre cu
caracter normativ ale Consiliului local al comunei Prundu Birgaului”
cu nr. 4244/ 21.06.2013

ANUNT

In data de 05.07.2013 , ora 9 ,00 la sediul Primariei comunei
Prundu Birgaului ,str. Principala nr. 512 se va desfasura dezbatere publica
cu privire la aprobarea REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE ŞI
DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR, COMERCIALE PE RAZA
COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI.

PRIMAR,
CRISAN DORU –TOADER

ANEXA LA HOTARAREA NR 39 / 31.07.2013
A Consiliului local al comunei Prundu Birgaului

REGULAMENT
de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza
comunei Prundu Birgaului
CAP.I DOMENIUL DE REGLEMENTARE
ART.1.(1) - Obiectul prezentului Regulament îl constituie reglementarea desfăşurării
activităţilor economice de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de alimentaţie publică,
al serviciilor de piaţă şi producţia de produse alimentare pe raza comunei Prundu Birgaului
, conform orarului solicitat de catre agentii economici.
(2) - Activităţile economice de comercializare pentru care este necesar
certificatul de funcţionare sunt cele enumerate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
ART.2.(1) – Sunt exceptate activităţile de comercializare având ca obiect:
a) produsele agricole şi agroalimentare vândute de producătorii agricoli individuali
în baza certificatului de producător;
b) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de
producţie;
c) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de natură ştiinţifică sau
informativă realizate de titularii acestora;
d) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării
patrimoniului cultural 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;
e) mărfurile vândute către vizitatori în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau
a altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul
manifestărilor respective;
f) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;
g) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale.

(2) Nu este necesară obţinerea certificatului de funcţionare în următoarele
situaţii:
a) pentru sediul agentului economic unde se desfăşoară exclusiv activitate de
birou fără a implica accesul publicului, în condiţiile în care activitatea de
comerţ este separată de activitatea de birou;
b) pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ
(asociaţii, fundaţii etc.) decât în situaţia în care la punctul de lucru respectiv
se desfăşoară activitate de comerţ;
c) cabinetele avocaţiale, sediile notarilor publici, a executorilor judecătoreşti,
a lichidatorilor judiciari, ale mediatorilor, a experţilor contabili/judiciari şi a
altor profesii liberale, precum şi a altor forme de organizare legală care
funcţionează în baza unor legi speciale şi care prestează servicii de utilitate

publică sau de interes general.
ART.3.(1) - Pe raza comunei Prundu Birgaului , activităţile economice prevăzute la
art.1 se desfăşoară numai în baza Certificatelor de funcţionare emise de Primăria comunei
Prundu Birgaului , în condiţiile prezentului regulament.
(2) - Certificatul de funcţionare se emite pentru fiecare unitate, punct de lucru,
depozit, magazin, atelier sau oricare loc în care îşi desfăşoară activităţile agentul
economic şi este cel prevăzut în anexa nr.2 la prezentul regulament.
(3) - În sensul prezentului regulament, agentul economic este societate
comercială, societate sau companie naţională, regie autonomă, organizaţie cooperatistă,
persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.
CAP.II TERMENE DE AUTORIZARE
ART.4. – Certificatele de funcţionare se solicită în termen de 10 zile de la
înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor de către Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul unităţii administrativ-teritoriale de la sediul social al
agentului economic.
ART.5.(1) - Certificatele de funcţionare sunt valabile 5 ani, cu condiţia obţinerii vizei
anuale achitată anticipat şi integral până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs
. Viza anuală este valabilă pentru un an fiscal ,vizarea anuala se face in baza solicitarii
scrise a operatorului economic.
(2) - Taxa pentru primul an de funcţionare se achită integral, anticipat
eliberării certificatului de funcţionare, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului
fiscal, respectiv 31 decembrie, conform prevederilor Codului fiscal.
(3) - La expirarea celor 5 ani, dacă sunt păstrate condiţiile de autorizare, la
cererea agentului economic, se emite o nouă autorizaţie.
(4) Taxa privind eliberarea /vizarea certificatului de functionare se va incasa
pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici .
(5) In cazul deteriorarii certificatului de functionare ,operatorul economic va
solicita eliberarea unui duplicat al certificatului de functinare .
(6) In cazul pierderii certificatului de functionare ,operatorul economic va
declara nulitatea acestuia intr-un cotidian local ,urmand a solicita eliberarea unui duplicat
al certificatului de functionare .
ART.6. – În cazul transferului, mutării sau extinderii exerciţiului comercial, precum şi
în caz de schimbare a documentelor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei ,forma de
autorizare a agentului economic ,tip de unitate ,obiect de activitate,adresa punct d elucru
sau orar de functionare se va solicita reautorizarea structurii de vânzare.
ART.7. - În cazul în care agentul economic îşi încetează activitatea la punctul
de lucru, acesta are obligaţia de a înştiinţa în scris organul emitent şi de a preda în
termen de 15 zile certificatul de funcţionare în original. În caz contrar, agentul
economic are obligaţia de a achita taxa pentru viză, integral, inclusiv pentru anul în cursul
căruia Primaria comunei Prundu Birgaului a fost înştiinţata în scris cu privire la încetarea
activităţii.
CAP.III PROCEDURA DE AUTORIZARE A FUNCŢIONĂRII COMERCIANŢILOR
ART.8.(1) - Reprezentantul agentului economic care poate fi asociat, acţionar,
administrator, persoană fizică autorizată sau împuternicitul acestuia, solicită eliberarea

certificatului de funcţionare în baza unei documentaţii care se depune la Primăria comunei
Prundu Birgaului .

13.
14.
15.
16.

(2) - Documentaţia trebuie să cuprindă în funcţie de activitatea autorizată,
următoarele documente:
1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi Certificatul constatator
emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unităţii administrativteritoriale de la sediul social si /sau punctului de lucru al agentului economic;
2. Act constitutiv al societatii (statut ,contract de societate )
3. Pentru operatorii de transport dovada deţinerii spaţiului de parcare pentru mijloacele
de transport şi a locurilor de plecare/sosire a curselor;
4. Dovada detinerii legale a spatiului aferent cu destinatia solicitata (extras CF ,contract
inchiriere ,contract asociere etc )
5. Dovada detinerii spatiului de parcare pentru magazinele alimentare situate in centrul
comunei (delimitat conform PUG comunei Prundu Birgaului –zona institutiilor
publice/servicii ) cu suprafata mai mare de 100 mp ,astfel :
-intre 100 mp-150 mp –minim 10 locuri de parcare ;
- intre 150 mp -200 mp –minim 15 locuri de parcare ;
-peste 200 mp - minim 20 locuri de parcare ;
6. Autorizaţia de construire/schimbare a destinaţiei spaţiului (în cazul în care acesta a
avut altă destinaţie decât cea de spaţiu comercial sau pentru prestări servicii). Fac
excepţie de la prezentarea autorizaţiei de construire spaţiile în care activitatea
economica ce se solicită a fi autorizată este de notorietate şi s-a mai desfăşurat in
prealabil.
7. Planul de situati cu incadrarea in zona a imobilului in care se desfasoara exercitiul
comercial ;
8. Autorizatia de mediu si autorizatia sanitar-veterinara ;
9. Acordul autentificat la notar al vecinilor-persoane fizice direct afectaţi pe o rază de
50 m pentru program de funcţionare peste limitele stabilite în prezentul regulament
sau non-stop precum si raport de verificare a nivelului de zgomot incheiat de
Agentia Regionala Pentru Protectia Mediului, competenta din care sa rezulte faptul
ca functionarea unitatii nu depaseste limitele legale ;
10. Contractul de salubritate cu operatorul autorizat pentru servicii de colectare,
transport şi depozitare a deşeurilor;
11. Declaraţia de alimentaţie publica ( pentru unitatile de alimentatie publica);
12. Avizul Comisiei socioeconomice de examinare şi avizare a implementării structurilor
de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare (peste 1000 mp) din cadrul Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud;
Copie act identitate a reprezentantului legal al agentului economic ( imputernicire );
Certificat fiscal privind achitarea de impozite şi taxe locale de la Primaria comunei
Prundu Birgaului din care să rezulte că nu figurează cu debite restante la data solicitării
certificatului de funcţionare.
Dovada achitării taxei de autorizare ,in cuantumul stabilit anual prin hotararea consiliului
local .;
Cerere – tip si declaratie proprie raspundere privind luarea la cunostinata a prevederilor
prezentului regulament ;

(3)Documentatia prevazuta la alin 2 va fi completata cu documentatia necesara
desfasurarii unor activitati cu caracter specific,conform dispozitiilor legale in
vigoare : licente speciale pt activitati de transport , jocuri de noroc , agentii de turism
,agentii imobiliare , notificare BNR pentru case amanet si schimb valutar ,precum si
alte autorizatii /avize /licente similare.
ART.9.(1) – Comisia desemnata din cadrul Primariei comunei Prundu Birgaului
verifică documentaţiile depuse şi în cazul în care constată neregularităţi, notifică în scris
solicitantului autorizaţiei modul de reglementare a neregularităţilor constatate.

(2) – Comisia de autorizare întocmeşte ordinea de zi a şedinţei cuprinzând
agenţii economici propuşi pentru autorizare şi o transmite membrilor comisiei de autorizare
pentru observaţii. Deasemenea, întocmeşte pentru fiecare agent economic un
referat de specialitate privind modul de soluţionare a cererilor de autorizare.
(3) – După completarea cu observaţiile făcute de membrii comisiei în ordinea
de zi în format electronic pentru a fi preluate în ordinea de zi finală, se semnează de către
preşedintele comisiei şi se transmite membrilor.
(4) – Personalul Poliţia locala efectuează fotografii ale faţadei, căilor de
acces, spaţiilor verzi şi împrejurimilor unităţii comerciale;
ART.10.(1) – Analiza dosarelor de eliberare a certificatelor de funcţionare se face în
şedinţa Comisiei de autorizare numită prin Dispoziţia Primarului comunei Prundu Birgaului
(2) – În baza procesului-verbal al şedinţei de analiză a dosarelor depuse în vederea
eliberării certificatelor de funcţionare, se va emite Dispoziţia Primarului comunei Prundu
Birgaului prin care se autorizează agenţii economici.
ART.11. – Obligaţiile Poliţiei Locale , cu privire la autorizarea funcţionării agenţilor
economici sunt cele prevazute de art. 10 din Legea nr. 155/2010 a politiei locale
CAP.IV.
CERINŢE ŞI CRITERII NECESARE DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII COMERCIALE
ART.12.(1) – Orice activitate comercială se desfăşoară numai de către comercianţi
autorizaţi în condiţiile legii.
(2) – Persoanele fizice şi juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) sunt constituite şi înregistrate legal;
b) activitatea solicitată este cuprinsă în obiectul de activitate din statutul
societăţii/autorizaţie;
c) deţin autorizaţiile şi/sau avizele de funcţionare eliberate în conformitate cu specificul
activităţii şi reglementările legale în vigoare.
(3) Conditiile prevazute in cap IV din prezentul regulament trebuie indeplinite de
unitatile comerciale la data solicitarii certificatului de functionare ,si ulterior pe toata
durata desfasurarii activitatii .
ART.13. – Comercianţii autorizaţi au obligaţia de a prezenta organelor de control
registrul unic de control pentru evidenţierea controalelor efectuate şi consultarea actelor
de control încheiate anterior.
ART.14. – Producătorii, importatorii, comercianţii şi prestatorii de servicii au obligaţia
să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea
consumatorilor şi să respecte normele legale de igienă şi sănătate publică.
ART.15.(1) – Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar,
de alimentaţie publică şi producţie de produse alimentare, necesită cunoştinţe de
specialitate şi se efectuează cu personal calificat.
(2) – Personalul angajat în efectuarea de activităţi comerciale cu produse
din sectorul alimentar, de alimentaţie publică, de producţie produse alimentare şi orice altă
persoană care manipulează produse alimentare, va trebui să îndeplinească una din
următoarele cerinţe profesionale:
a) să fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea/producţia produselor
alimentare şi/sau de alimentaţie publică, organizat conform legislaţiei în vigoare;
b) a desfăşurat cel puţin 2 ani activitate profesională de comercializare de produse
alimentare şi/sau de alimentaţie publică şi a absolvit un curs de noţiuni
fundamentale de igienă, organizat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ART.16.(1) – Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă se face
numai în spaţii cu destinaţie prestabilită. Acestea sunt spaţii dotate în funcţie de necesităţi,
cu alimentare cu energie electrică, apă, canalizare, ventilaţie, incinte frigorifice, banc de
probe pentru aparatură electronică şi electro-casnică şi spaţii de depozitare care să
asigure temperatura de păstrare cerută de producător.
(2) – Spaţiile cu destinaţie prestabilită în care se desfăşoară unul sau mai
multe exerciţii comerciale sunt structuri de vânzare.
(3) – Structurile de vânzare au înălţimea minimă de 2,5 m şi suprafaţa
minimă de 9 mp:
a) structura de vânzare cu suprafaţă mică – structură de vânzare având o suprafaţă de
vânzare de până la 400 mp inclusiv;
b) structura de vânzare cu suprafaţă medie – structură de vânzare având o suprafaţă
de vânzare cuprinsă între 400 – 1.000 mp inclusiv;
c) structura de vânzare cu suprafaţă mare – structură de vânzare având o suprafaţă de
vânzare mai mare de 1.000 mp.
ART.17. – Profilurile de activitate, sortimentele de bază şi complementare de
mărfuri ce se pot desface vor fi compatibile şi în funcţie de particularităţile structurilor de
vânzare.
ART.18. – Cerinte si criterii in baza caruia se va elibera certificatul de functionare
pentru unităţile de alimentaţie publică incadrate conform reglementărilor legale în vigoare,
conform COD CAEN 5610 restaurante si 5630 tip bar , sunt :
a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul
certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de
urbanism.
b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile,
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.
c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie a
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului.
d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de
activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G.
nr.99/2000, republicată.
e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică.
f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât
funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care
locuiesc in zona amplasamentului unitatii .
g) Unitatea sa nu fie reclamata cu privire la deranjul stradal in zona localului respectiv.
h) Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să
prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai apropiaţi pe orizontală şi
verticală.
i) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât
şi pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea
serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor
legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 2400.
În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi
protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice,
Primăria comunei Prundu Birgaului îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a
retrage autorizaţia de funcţionare.
j) Unitatea este antifonată r astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă a
zgomotului, in exterior conform O.M.S. 536/1997;

k) Pentru unităţile de alimentaţie publică cu un program de funcţionare peste orele 24 00,
este necesar îndeplinirea următoarelor condiţii:
- unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului
provocat de muzică;
- sa nu existe reclamatii cu privire la deranjul stradal in zona localului respectiv provocat ca
urmare a activitatii desfasurate de respectivul agent economic .

ART.19.(1) – Este obligatorie afişarea în mod vizibil si lizibil la intrarea în
unitate a firmei sub care funcţionează comerciantul, a denumirii unităţii, iar in cazul
unităţilor de alimentaţie publica trebuie specificat si tipul unităţii.
(2) – Firma la locul exercitării activităţii se amplasează în baza autorizaţiei
de construire emisă de Primăria comunei Prundu Birgaului .
(3) – Vitrinele şi spaţiile de expunere se aranjează în mod estetic în funcţie
de sezon şi se întreţine în permanenţă starea lor de curăţenie.
(4) – Faţadele unităţilor (pereţii, obloanele, grilajele, porţile, gardurile, uşile)
se întreţin astfel încât să asigure un aspect exterior plăcut.
(5) – Spaţiile verzi din imediata vecinătate a blocurilor în care funcţionează
agenţi economici vor fi amenajate şi întreţinute de către aceştia.
(6) – Agenţii economici din Centrul comunei (delimitat conform PUG comunei
Prundu Birgaului –zona institutiilor publice/servicii ) sunt obligaţi să amplaseze şi să întreţină
jardiniere cu flori (muşcate, petunii şi alte specii adecvate).
ART.20.(1) – Corpuri şi panouri de reclamă, publicitate, vitrine frigorifice,
spaţii de expunere, copertine etc. se vor amplasa pe căile şi spaţiile publice în baza
autorizaţiei de ocupare temporară a domeniului public emise de Primăria comunei Prundu
Birgaului . Mobilierul urban prin alcătuire, aspect, amplasare, trebuie să confere
personalitate aparte zonei de amplasare.
(2) – Comerţul stradal se va face numai în locuri autorizate de Primăria
comunei Prundu Birgaului , pe baza autorizaţiei de folosire temporară a domeniului public
eliberate anticipat, cu plata taxei aferente şi cu respectarea regulilor generale de comerţ,
normelor de igienă, sănătate publică şi salubritate.
(3) - Agenţii economici de alimentaţie publică (baruri, restaurante, pizzerii,
fast-food etc.), cu excepţia celor cu orar de funcţionare non-stop, trebuie sa anunţe clienţii
cu cel puţin 30 de minute înainte de închidere „ultima comandă”. De asemenea,
apropierea orei închiderii va fi comunicată clienţilor cu cel puţin 15 minute înaintea
acesteia prin orice mijloace de atenţionare vor considera de cuviinţă.
(4) - Agenţii economici de alimentaţie publică (baruri, restaurante, pizzerii,
fast-food etc.) vor permite accesul liber la grupurile sanitare din incinta lor.
ART.21. – Vânzările de lichidare şi de soldare se pot efectua numai după notificarea
acestor practici comerciale la primărie, în condiţiile legii.
ART.22. – Se admit la comercializare numai produse care respectă prevederile
legale referitor la etichetare, marcare şi ambalare.
ART.23. – 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.
ART.24.(1) – Produsele şi serviciile oferite consumatorilor se măsoară cu mijloace
de măsurare şi control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementărilor legale.
Indicaţiile mijloacelor de măsurare să fie lizibile şi la vederea cumpărătorului.

(2) – La cântărirea produselor comercializate în vrac, vânzătorii sunt obligaţi
să scadă greutatea materialelor utilizate pentru ambalarea produselor.
ART.25. – Preţurile 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.
ART.26. – Comercianţii care sunt obligaţi :
a) sa respecte profilul de activitate autorizat ;
b) sa asigure repararea ,zugravirea si intretinerea fatadei cladirii in care se
desfasoara activitatea ,cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul calitatii
constructiilor ;
c) să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale eliberează bonuri fiscale
cumpărătorilor de produse sau servicii.
d) Sa pastreze si intretinere curatenia strazii si spatiilor in jurul unitatii-trotuare
,spatii verzi la baza bordurilor ,inclusiv curatirea zapezii de pe trotuare si a
turturilor de pe acoperis .
CAP.V.
DESFĂŞURAREA COMERTULUI STRADAL PE RAZA COMUNEI PRUNDU
BIRGAULUI
Sectiunea I – A. NORME GENERALE
ART.27. - Prin comert stradal, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege activitatea de
comercializare cu amanuntul a produselor alimentare şi nealimentare în standuri, tonete,
rulote mobile, vehicule special amenajate si terase amplasate pe domeniul public sau
privat al comunei Prundu Birgaului pentru o perioada de timp determinată.
ART.28. - Activitatea de comert stradal în comunei Prundu Birgaului se desfăşoara
de către agentii economici: societati comerciale, intreprinderi familiale, intreprinderi
individuale şi persoane fizice autorizate cu respectarea prevederilor din prezentul
regulament si vor fi numiţi în continuare comercianţi.
ART.29.1. Amplasamentele pentru desfasurarea activităţii de comert stradal vor fi
propuse si avizate de catre Compartiment Urbanism din cadrul Primariei comunei Prundu
Birgaului ,respectiv umbrele comerciale , corturi corespunzatoare estetic (destinate
comertului ) .
2. Pentru aprobarea desfasurarii activitatilor comerciale cu ocazia
spectacolelor,festivaluri manifestari cultural artistice si sportive este necesara viza
servicului financiar-contabil,impozite si taxe ,pe cererea solicitantului , prin care se
certifica ca agentii economici ( comerciantii ) precum si persoanele fizice care au
calitatea de administratori ,actionari unici si asociati in cadrul societatii respective nu
figureaza cu debite restante la bugetul local .
ART.30. - Amplasamentele situate în fata punctului de lucru cu sediul fix vor fi
atribuite fara licitatie publică, la cererea detinatorilor spaţiilor comerciale respective. Vor fi
autorizate, sub forma comertului de întampinare, doar terasele din fata spatiilor unde se
desfasoara activitati specifice de alimentatie publica (bar/restaurant), in urmatoarele
conditii:
a) distanta de la terasa la grupul social sa fie de max. 50 m;
b) grupul social trebuie sa fie dotat corespunzator;
c) personalul de servire al terasei sa fie calificat pentru activitatea de comert cu
produse alimentare si alimentatie publica;
d) prezentare a ansamblului terasei:
1. schiţa;
2. mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei);

3. sistem de acoperire (umbrele şi sistemul de fixare pe paviment);
4. sistem de iluminat propriu;
e) prezentare aspect şi ţinuta personalului de deservire (pentru terasele amplasate în
centrul ).
ART.31. - In situatiile in care terenurile din domeniul public sau privat al comunei pe
care sunt amplasate chioscuri, tonete sau alte constructii provizorii urmeaza să fie afectate
de constructii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilizări publice, deţinătorii
constructiilor provizorii vor dezafecta terenurile neconditionat şi fără trecerea vreunui alt
termen, la somatia facuta de imputernicitii primarului, în termen de trei zile de la
comunicare.
ART.32. - In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier
stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata şi neconditionat, prin măsuri
administrative.
Sectiunea II – OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
DE COMERŢ STRADAL
ART.33. - Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal au următoarele
obligaţii:
1. să desfăşoare activităţi de comerţ stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor
privind:
a) Igiena şi sanatatea publica;
b) Protectia consumatorilor;
c) Provenienta si calitatea marfurilor;
d) Utilizarea mijloacelor de cantarire autorizate;
e) Linistea si ordinea publica;
f) Protectia muncii.
2. să respecte urmatoarele cerinţe privind activitatea de la punctul de lucru:
a) să afiseze datele de identificare ale comerciantului, precum si certificatului de
functionare emis de Primaria comunei Prundu Birgaului ;
b) să asigure expunerea estetica a produselor si afisarea in mod vizibil al
preturilor;
c) să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comert cu produse
alimentare si alimentatie publica.
3. să utilizeze mobilierul avizat de către Compartiment urbanism din cadrul Primariei
comunei Prundu Birgaului , cu respectarea suprafetei autorizate si mentiunilor din
contractul de inchiriere.
4. să respecte ordinea, liniştea publică şi curaţenia în perimetrul amplasamentului şi să
nu creeze discomfort riveranilor.
5. să nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator.
6. să asigure şi să impuna personalului de deservire:
a) Echipament de protectie sanitara si ecuson cu datele de identificare;
b) Personalul de deservire sa detina documente de identificare si carnetul de
sanatate;
c) Pe terasele amplasate pe raza centrului comunei , personalul de deservire va
avea un aspect ingrijit si o tinuta decenta individualizata pentru fiecare terasa.
7. să respecte orarul de funcţionare aprobat prin certificatul de functionare emis de
catre Primaria comunei Prundu Birgaului .
8. să detina la punctele de lucru documente privind :

a) actele societatii comerciale (autorizatie I.F./I.I. sau certificat de inregistrare
fiscala) ;
b) verificarea metrologica a mijloacelor de cantarire utilizate;certificatul de
functionare, dupa caz.

Sectiunea III - CONDITII DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE IN COMUNEI
PRUNDU BIRGAULUI
ART.34. Condiţiile de amplasare a teraselor sezoniere in comunei Prundu Birgaului
sunt urmatoarele:
a) In centrul comunei (delimitat conform PUG comunei Prundu Birgaului –zona
institutiilor publice/servicii ) :
Amenajările sezoniere se vor amplasa conform unui plan de situatie, de-a lungul
faţadelor, în faţa punctului de lucru care are activitate de alimentatie publica, păstrând un
spatiu de trecere pe langa cladire de min. 2 m, iar latimea de max. 7 m;
Pentru situatiile in care mai multi comercianti au activitati de alimentatie publica la aceeasi
adresa sau la adrese apropiate, însa nu au front la strada, si indeplinesc conditiile
prezentului regulament, terasele vor fi dimensionate (ca suprafata) astfel incat fiecare sa-si
poata desfasura activitatea pentru care solicita autorizare.
b) In restul comunei :
Amenajarile sezoniere se vor amplasa de-a lungul fatadelor, in fata punctului de lucru
care are activitate de alimentatie publica, pastrand o distanta optima pentru circulatia
pietonala, acolo unde este cazul.
ART.35. - Condiţii generale de amplasare
Amplasamentele situate în faţa punctului de lucru, cu profil de alimentaţie publică, vor fi
atribuite fără licitaţie publică, fara solicitarea obtinerii autorizatiei de construire, la cererea
deţinătorilor spaţiilor comerciale respective, cu respectarea urmatoarelor cerinte privind
calitatea amenajarii:
1) în centrul comunei(delimitat conform PUG comunei Prundu Birgaului –zona
institutiilor publice/servicii ) :
a. Cromatica constructiilor sezoniere se va încadra în culorile stabilite în Plan
Urbanistic Zonal , şi anume culori pastelate în armonie cu culoarea clădirii în
faţa căreia se amplasează;
b. Un agent economic va avea un singur set de mobilier de acelasi fel (scaune,
mese, umbrele);
c. Mobilierul va fi din lemn şi/sau metal, în concordanţă cu arhitectura cladirilor şi
cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa, fără mobile de gradina – banci
pliante. Nu se accepta niciun fel de mobilier realizat din material plastic
(mese, scaune, jardiniere) sau cortine de protectie impotriva vantului sau ploii;
d. Invelitoarele umbrelelor vor avea o structura independenta de fatadele
cladirilor si de pavaj si vor fi realizate din panze impermeabile si rezistente la
intemperii. Umbrelele vor avea aceeasi forma şi nu vor depăşi limitele zonei
pentru care a fost autorizata terasa;

e. Vitrinele frigorifice (de sucuri, bere, inghetata, etc.) vor fi mascate de mobilier
de preferinta din lemn care sa se armonizeze cu arhitectura din zona si cu
amenajarea;
f. Nu este permisa asezarea covoarelor si a altor asemenea din materiale
plastice si nici a podestelor pentru asezarea mobilierului (cu exceptia zonelor
unde, din cauza inclinatiei terenului, trebuie asigurata planeitatea);
g. Perimetrul teraselor va fi asigurat prin jardiniere din lemn cu flori naturale,
detinatorul terasei fiind obligat sa le intretina in mod corespunzator. Nu se
accepta jardiniere din material plastic;
h. Iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public si prin surse proprii de
iluminare (lumanari sau alte mijloace);
i. Se admite muzica difuzata la un nivel acceptabil, preferabil muzica live la
instrumente reci (fara sisteme de amplificare). Se pot organiza deasemenea
si expozitii de grafica, pictura, arta fotografica si caricatura;
j. Se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici,
gratar, frigarui etc.) atat pe domeniul public, cat si in curtile interioare;
k. Aparatura electronica de tipul Tv, plasma, LCD, video-proiectoare, inclusiv
alimentarea cu energie elcetrica a acestora, sunt admise doar pe perioada
desfasurarii si transmiterii tv. a unor campionate sportive de nivel european,
mondial sau olimpic, cu obligativitatea retragerii acestora dupa terminarea
competitiilor;
l. Se va tine cont de programul manifestarilor social-culturale comunicat de
Primaria comunei Prundu Birgaului , si care prin amplasarea teraselor
impiedica desfasurarea acestora, situatie in care detinatorii teraselor vor fi
obligati fie sa le desfiinteze temporar, fie sa le restranga ca suprafata ;
m. In timpul slujbelor si procesiunilor religioase nu se va difuza muzica pe
terasele amplasate in apropierea lacaselor cultelor recunoscute.
2) pentru celelalte zone ale comunei :
a) Mobilierul şi amenajarea vor avea stil contemporan de calitate.
b) Se vor respecta prevederile referitoare la centrul comunei , prevăzute la
alineatul precedent, lit. h) si l).
ART.37. - Terasele amplasate pe raza centrului comunei vor fi racordate la reteaua
de alimentare cu energie electrica cu avizul SC Electrica SA Bistrita .
ART.38. - Orarul de funcţionare al teraselor amplasate pe raza centrului
comunei va fi până la ora 24:00, muzica difuzata la un nivel acceptabil- fara sisteme
de amplificare. Incepând cu ora 22:00, deţinătorii teraselor sunt obligaţi să oprească
muzica.
Secţiunea IV - CRITERIILE PRIVIND STABILIREA MOBILIERULUI UTILIZAT LA
COMERTUL STRADAL
ART.39. - Se interzice amplasarea rulotelor mobile în zona Centrului comunei
Prundu Birgaului Mobilierul utilizat în cadrul comerţului stradal va fi avizat de către
Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei comunei Prundu Birgaului . În acest sens se
va ţine cont de urmatoarele aspecte:
1. In cazul rulotelor:

a) Utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate si inmatriculate in UE,

in stare de functionare;
b) Sa detina autonomie privind utilitatile si posibilitatile de racordare;
c) La sfârşitul programului se va elibera amplasamentul ocupat pana a doua zi.
2. In cazul mobilierului stradal:
a) Să asigure condiţii corespunzatoare pentru expunerea, protejarea si pastrarea
marfurilor;
b) Să fie confecţionat din material lavabil, usor de manipulat si transportat;
c) Să asigure spaţiu suficient pentru deservirea clientilor (cantarirea si
ambalarea produselor).
Secţiunea V - NOMENCLATORUL DE PRODUSE CE POT FI COMERCIALIZATE IN
CAZUL COMERTULUI STRADAL
ART.40. - Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în
sistem de comert stradal sunt:
a) Cărţi, reviste, ziare;
b) Flori si aranjamente florale naturale;
c) Ilustrate, felicitari;
d) Artizanat;
e) Obiecte avand volum mic care simbolizeaza prin inscriptionare si forma de
prezentare a comunei Prundu Birgaului , judetul Bistrita-Nasaud si Romania;
f) Legume, fructe, citrice (cu exceptia centrului comunei );
g) Bilete loto-pronosport, bingo, spectacole, cartele magnetice;
h) Produse de patiserie, sandwitch-uri si hotdog, expuse in vitrine de protectie;
i) Pop-corn, inghetata, bauturi racoritoare;
j) Ochelari de soare, sepci si articole de marochinarie cu volum mic;
k) Tablouri, lucrări de arta proprii ale artistilor plastici.
Secţiunea VI - CONTRAVENŢIILE PRIVIND COMERŢUL STRADAL PE RAZA
COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI
ART.41. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între
500 – 1000 lei urmatoarele fapte:
a) Utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primaria comunei Prundu
Birgaului şi nerespectarea celorlalte condiţii privind amenajarea, prevăzute la art.39
din regulament;
b) Utilizarea rulotelor de alt tip decat cel comercial neomologate si neinmatriculate in
U.E.;
c) Neafişarea datelor de identificare ale agentului economic;
d) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat;
e) Depăşirea orarului de funcţionare aprobat de Primăria comunei Prundu Birgaului şi
crearea de discomfort riveranilor;
f) Nerespectarea art.37 privind folosirea cablurilor electrice
şi neintreţinerea
elementelor terasei (umbrele, scaune, mese, jardiniere, flori).
ART.42. - Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă cuprinsa între
100 – 500 lei urmatoarele fapte:
a)
Comercializarea altor produse decât cele specifice comerţului stradal şi
menţionate în art.40 din prezentul regulament;

b)
Prepararea în aer liber a alimentelor, atat pe domeniul public, cat şi în curţile
interioare sau pe caile de acces;
c)
Ţinuta necorespunzatoare, aspectul neingrijit şi lipsa ecusonului de
identificare al personalului de deservire.
ART.43. - Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data
comunicarii procesului-verbal, jumatate din mimimul amenzii stabilite.
ART.44. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre
politistii locali din cadrul Politiei locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Prundu Birgaului .

CAP.VI ORARELE DE FUNCŢIONARE
ART.45.(1) – Orarele de funcţionare se propun de către agenţii economici şi se
aprobă de către Comisia de analiză a dosarelor depuse în vederea eliberării certificatelor
de funcţionare din cadrul Primăriei comunei Prundu Birgaului , cu condiţia respectării
prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi a reglementărilor în vigoare privind liniştea şi
ordinea publică ,agentii economici il vor mentiona obligatoriu in cererea pentru eliberarea
certificatului de functionare ..
(2) Programele de funcţionare se pot stabili, cu respectarea orarului de
liniste prevazut de Legea nr. 61/1991 privind linistea si ordinea publica, respectiv in
intervalul orar 08,oo - 22,oo.
(3) în perioada sărbătorilor legale (- 1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşti;1 mai;
prima şi a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului; - 30 noiembrie - Sfântul Apostol
Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României; 1 decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun)

sau cu prilejul desfăşurării altor manifestări ale comunei -pentru unitatile de alimentatie
publica , programul de funcţionare poate fi non-stop;
(4) se poate aproba orar de funcţionare ce va depăşi ora 22,00 , dar nu
mai mult de ora 04,00 , pentru cluburi de noapte, baruri cu program distractiv, discoteci,
restaurante şi alte activităţi recreative cu condiţia ca proprietarii direct afectaţi cu care se
învecinează, pe plan vertical şi orizontal, sa fie persoane juridice si sa-si dea acceptul
scris. În cazul în care pe o rază de 50 m se învecineză cu persoane fizice este necesar
acordul autentificat la notar al acestora.
5)
Unităţile de alimentaţie publică de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive sunt obligate să asigure ordinea în spaţiile proprii
precum şi în cele din vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la uşa de acces,
prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură
să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de persoanele care încalcă
normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.
(6)Unitatile menitonate la pct 4 vor prezenta la data solicitarii certificatului contractul de
munca a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea
ordinii.
(7) În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de
pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de încalcare a normelor de convieţuire
socială, ordinii şi liniştii publice, Primarul comunei Prundu Birgaului are dreptul de a reduce
programul de funcţionare la limitele stabilite prin prezentul regulament sau de a retrage

autorizaţia şi de a închide unitatea, după caz.
(8) – Mesele comune se pot organiza numai între orele 6,00 – 22,00, cu
excepţia celor organizate în condiţiile prevăzute la art.46.

(9) – Jocurile de artificii cu obiecte pirotehnice se fac cu avizul
inspectoratului de poliţie judeţean şi cu acordul Primăriei şi al unităţii de pompieri şi nu pot
fi organizate şi desfăşurate după ora 24,00, cu excepţia perioadelor autorizate si a
evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional.
(10) – Prin excepţie de la alin.2, magazinele alimentare şi nealimentare pot
funcţiona non-stop cu acordul în formă autentică de la vecinii direct afectaţi.
(11) – Pentru toate activităţile desfăşurate în restaurante, baruri, cluburi de
noapte, nivelul de zgomot trebuie să se încadreze în limitele admise de Ordinul
nr.536/1997 al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.46. – Prin excepţie de la art. 45 alin. 3 se pot organiza nunţi şi mese comune
după ora 24 în următoarele condiţii:
a) cu ocazia Revelionului;
b) de către unităţile de alimentaţie publică având peste 40 de locuri si cu orar de
funcţionare dupa ora 22,oo, in limitele programului aprobat.
ART.47. – Este obligatorie respectarea şi afişarea la loc vizibil, la intrare şi în
structura de vânzare a orarului de funcţionare.
CAP.VII. INTERDICŢII
ART.48. – Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice, tutunului, publicaţiilor,
discurilor, casetelor audio sau video, cd, dvd şi altor produse cu caracter obscen, care
contravin bunelor moravuri în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de
cazare pentru elevi .
ART.49.(1) – În toate structurile de vânzare se interzice oferirea şi vânzarea
produselor de tutun şi produselor alcoolice tinerilor sub 18 ani. Interdicţia se va afişa în
format minim A4 la casele de marcat în unităţile de vânzare cu amănuntul şi vizibil la
intrarea în unităţile de alimentaţie publică.
(2) – Se interzice accesul elevilor în unităţile de tip internet, săli de biliard,
jocuri de noroc şi alte asemenea unităţi de tip recreativ în intervalul orar 8 - 14 cu excepţia
zilelor de sâmbătă şi duminică şi a vacanţelor şcolare.
ART.50. – Se interzice amplasarea la o distanţă mai mică de 250 m faţă de şcoli, de
internate sau lăcaşuri de cult a localurilor, în care se prezintă programe de striptease sau
erotice. Se interzice accesul minorilor în aceste localuri precum şi folosirea de reclame
indecente.
ART.52. – În incinta imobilelor ce conţin unităţi locative, prin schimbarea destinaţiilor
spaţiilor şi la imobilele existente cu spaţii comerciale sau de altă natură prin proiect, nu se
vor autoriza unităţi de producţie, prestări servicii generatoare de poluare sonoră, comerţ
en – gross. De asemenea, este interzisa funcţionarea în incinta acestor imobile după ora
22,00 pentru agenţii economici având activităţile clasificate conform cod CAEN 5610,
5630, 9200, 9329.
ART.53. – Este interzisă comercializarea în alte spaţii decât cele cu destinaţie
prestabilită a produselor alimentare preambalate, altele decât cele agroalimentare,
respectiv a produselor de tipul: zahăr, făină de grâu, mălai, orez, seminţe comestibile, ulei
comestibil, oţet alimentar, vinuri, conserve de orice tip, răcoritoare, siropuri, condimente,
precum şi orice alte asemenea produse, în spaţii în care nu pot fi asigurate condiţiile de
păstrare cerute de producător pentru a se preveni perisabilitatea accelerată a produselor.

ART.54. – Este interzisă comercializarea în alte spaţii decât cele cu destinaţie
prestabilită a produselor nealimentare noi, uzate sau recondiţionate, de tipul produselor
industriale, electronice, electro-casnice şi piese de schimb pentru acestea, jucării, produse
cosmetice, încălţăminte, textile, detergenţi, piese şi accesorii auto, ceasuri, aparatură de
măsură şi control, precum şi orice alte asemenea obiecte, în alte condiţii decât cele cerute
de legislaţia în vigoare, fără a putea fi probate, verificate sau asigurate condiţiile de
păstrare cerute de producător pentru a se asigura menţinerea caracteristicilor iniţiale ale
produselor.
ART.55. – Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care,
utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea
consumatorilor. Se interzice producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate
sau contrafăcute.
ART.56. – Se interzice expunerea sau comercializarea produselor în afara
termenului de valabilitate sau al durabilităţii minime stabilite de producător.
ART.57. – Se interzice condiţionarea vânzării unor mărfuri de cumpărarea altor
mărfuri, refuzul nejustificat al vânzării unor produse sau prestarea unor servicii cuprinse în
obiectul de activitate al agentului economic, neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente
şi vânzarea preferenţială.
ART.58. – Efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu
este dovedită, în condiţiile legii, este interzisă.
ART.59. – a)Se interzice expunerea de produse pentru reclamă, publicitate in
împrejurimile unităţii, precum si pe terasele, spaţiile, şi scările de acces în unitate;
expunerea produselor se face in spatii amenajate în baza autorizaţiei de construcţie sau
pe domeniul public închiriat in scop de expunere. Prin produse pentru reclama se înţeleg
produse sub forma de haine, materiale de construcţii (ţevi, faianţă, uşi, obiecte
sanitare,etc.), biciclete, cauciucuri auto, utilaje, autovehicule sau orice produse care sunt
specifice unităţii care le expune.
b) Operatorii economici care realizeaza activitati de colectare si valorificare a
deseurilor industriale reciclabile isi pot desfasura activitatea doar in zonele stabilite prin
autorizatia de colectare emisa de Prefectura judetului cu avizul Primariei comunei prundu
Birgaului .
CAP.VIII RESPINGEREA CERERILOR DE AUTORIZARE
ART.60. – (1) Cererile de autorizare se resping în următoarele cazuri:
a)
lipsa documentelor solicitate;
b) nerespectarea Planului Urbanistic General şi a Planului Urbanistic Zonal, precum
şi a criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din
comuna ;
c) prejudiciază spaţiile aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare
arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
d) aduce prejudicii semnificative vecinilor din zonele rezervate locuintelor
colective sau individuale ;
e) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate sau care nu se armonizează
cu arhitectura zonală;
f) afecteza zonele verzi,parcurile si zonele publice ;
g)
se încalcă dispoziţiile prezentului regulament.
(2) În cazul în care pe parcursul desfăşurării activităţii economice se constată incidenţa
uneia din situaţiile prevăzute la art.1, Primarul comunei Prundu Birgaului are dreptul de a stabili
măsurile de încadrare în prevederile prezentului regulament sau de a retrage autorizaţia şi de a
închide unitatea, după caz.

ART.61. – Respingerea autorizării poate fi contestată potrivit Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP.IX TAXA DE AUTORIZARE
ART.62.(1) - Taxa de eliberare se stabileşte prin hotărâre a consiliului local odată cu
stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi se achită integral, anticipat eliberării certificatului
de funcţionare indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, respectiv 31
decembrie conform Codului fiscal.
(2) – Taxa de eliberare, precum şi taxa aferentă vizei anuale nu se restituie
chiar dacă autorizaţia a fost anulată sau dacă titularul certificatului de funcţionare şi-a
încetat activitatea, indiferent de motiv.

CAP.X SANCŢIUNI
ART.63. – Sancţiunile contravenţionale incidente sunt:
a) suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi amenda, pentru
desfăşurarea de activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de alimentaţie
publică şi de servicii de piaţă fără autorizarea prevăzută de lege:
1.
de la 200 lei la 500 lei pentru comerţul desfăşurat în structuri de
vânzare cu suprafaţă mică;
2.
de la 500 lei la 1000 lei pentru comerţul desfăşurat în structuri de
vânzare cu suprafaţă medie;
3.
de la 1000 lei la 2000 lei pentru comerţul desfăşurat în structuri de
vânzare cu suprafaţă mare;
b) amenda de la 200 lei la 1000 lei, pentru exercitarea de activităţi comerciale cu produse

din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică cu personal necalificat, fără cunoştinţe
de specialitate;
c) amenda de la 100 lei la 1000 lei, pentru comercializarea de produse şi servicii de
piaţă, altele decât cele înscrise în certificatul constatator sau anexa la Certificatul de
înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului;
d) amenda de la 200 lei la 2000 lei, pentru neafişarea orarului de funcţionare în unitate în
mod vizibil din exterior şi nerespectarea acestuia;
e) amenda de la 2000 lei la 10.000 lei şi sistarea operaţiunilor de lichidare, pentru
vânzările de lichidare efectuate în afara prevederilor legale;
f) amenda de la 200 lei la 1000 lei pentru:
1. vânzările de lichidare fără notificare la primărie, conform prevederilor legale;
2. vânzările de soldare fără notificare la primărie, conform prevederilor legale;
g) amenda de la 2000 lei la 10.000 lei, pentru neprezentarea la solicitarea organelor de
control abilitate a documentelor legale privind justificarea situaţiei care a motivat
lichidarea, conform prevederilor legale;
h) amenda de la 2000 lei la 10.000 lei şi sistarea vânzărilor de soldare, pentru
vânzările de soldare în alte perioade decât cele două prevăzute pe an, cu o durată
maximă de câte 45 zile fiecare;
i) amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi sistarea vânzărilor de lichidare sau soldare
pentru:
1. vânzările de lichidare a produselor care nu au fost înscrise în lista de inventar
aferentă notificării, nu s-au aflat în stocul unităţii comerciale la data

depunerii/transmiterii notificării şi a căror contravaloare nu a fost achitată de
comerciant la data depunerii/transmiterii notificării;
2. vânzările de soldare a produselor care nu au fost achitate furnizorului cu cel
puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare, a
stocului de produse care nu a fost constituit în structura de vânzare respectivă,
în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare cu cel puţin 15 zile
înainte de data de debut a vânzării de soldare;
j) amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei pentru:
1. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor
legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost
constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi
achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată;
2. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor
legale justificative care justifică originea şi data de fabricaţie a produselor care
fac obiectul vânzărilor cu preţ redus la magazinele de fabrică sau depozitele de
fabrică;
k) amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei, pentru utilizarea denumirii “soldare/solduri/soldări“

sau a sinonimelor acesteia, în cazul în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune
de soldare;
l) amenda de la 100 lei la 500 lei, pentru utilizarea aparatelor de măsură care nu
furnizează informaţii clare şi vizibile pentru consumator la determinarea cantităţii
produselor vândute în vrac;
m) amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei şi interzicerea uneia din cele două activităţi
pentru exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi
structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare;
n) amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru plata restului către consumator sub orice
altă formă decât acordarea acestuia în numerar;
o) amenda prevăzută la lit.”a” la care limitele minime şi maxime se dublează, pentru
desfăşurarea activităţii în perioada suspendării activităţii comerciale.
ART.64.(1) – Sancţiunile prevăzute la art.63 se pot aplica şi persoanelor juridice,
caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.
(2) – Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face de către organele de
control abilitate ale primăriei , în conformitate cu Ordonanţa Guvernului României
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
ART.65. (1) – Sancţiunile contravenţionale, incidente potrivit Legii nr. 12/1990
republicata sunt:
a) amenda de la 500 lei la 1.000 lei: expunerea spre vânzare sau vânzarea de
mărfuri sau orice alte produse fără specificarea termenului de valabilitate ori cu
termenul de valabilitate expirat precum şi omisiunea întocmirii si afişării, in
unitate, la locurile de desfacere sau servire, de către agenţii economici a preturilor
si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este
cazul, a listei de preturi si tarife;
b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei: vânzarea ambulantă a oricăror
mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de către Primăria comunei Prundu
Birgaului , precum şi efectuarea de acte sau fapte de comerţ cu bunuri a căror
provenienţa nu este dovedită, în condiţiile legii.

(2) - Faptele prevăzute la litera “b” se sancţionează cu amenda de la 6.000 la
20.000 lei in cazul in care au fost săvârşite de persoane juridice.
ART.66.(1) – Sancţiunile contravenţionale incidente potrivit Legii nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt:
a) amenda de la 100 lei la 500 lei: desfacerea băuturilor alcoolice sau
comercializarea acestora în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele
lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor,
unităţi şi instituţii de învăţământ şi educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase
aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei
respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora; servirea cu băuturi
alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate,
precum şi a minorilor.
b) cu amendă de la 500 lei la 1500 lei:
1. servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localuri publice şi în afara
acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt
închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de
închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;
2. tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 – 08,00 şi 13,00 - 14,00 prin
producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori
instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor
juridice situate în imobile cu destinaţia de locuinţe sau în imediata vecinătate a
acestora.
(2) – Contravenţiile se constată de către Primar şi împuterniciţii acestuia şi
Poliţia locala a comunei Prundu Birgaului , conform prevederilor Legii nr.61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART.67.(1) – Constituie contravenţie la prezentele norme şi se sancţionează:
cu amendă de la 300 lei la 2000 lei:
1. desfăşurarea de activităţi economice fără Certificat de funcţionare eliberat de
Primăria comunei Prundu Birgaului sau cu Certificat de funcţionare anulat
conform art. 70;
2. producţia, comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele
înscrise în Certificatul de funcţionare;
3. desfăşurarea de activităţi economice cu Certificat de funcţionare eliberat de
Primăria comunei Prundu Birgaului fără viză anuală acordată conform
prevederilor art.5;
4. utilizarea de corpuri şi panouri de reclamă, publicitate, vitrine frigorifice, spaţii
de expunere, copertine etc. fără autorizaţie provizorie de ocupare a
domeniului public emisă de Primăria comunei Prundu Birgaului ;
5. nerespectarea art. 59 privind expunerea de produse pentru reclame;
6. neafisarea Certificat de funcţionare in copie sau original la loc vizibil in unitate;
7. neafişarea interzicerii oferirii şi vânzării produselor de tutun şi produselor
alcoolice tinerilor sub 18 ani;
8. accesul elevilor în unităţile de tip internet, săli de biliard, jocuri de noroc şi alte
asemenea unităţi de tip recreativ în intervalul orar 8-14 cu excepţia zilelor de
sâmbătă şi duminică şi a vacanţelor şcolare;
9. producerea în mod repetat a zgomotelor care depăşesc limitele maxime
stabilite de standardele şi normele în vigoare.

10. nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art.19, alin.1), 2), 4) din prezentul regulament;
cu amendă de 2.500 lei, nerespectarea prevederilor art.45 alin.3;
c) încălcarea în mod repetat a prezentelor norme într-un interval de 12 luni se
sancţionează şi cu suspendarea activităţii până la intrarea în legalitate a
agentului economic chiar daca amenda a fost plătită, punerea în executare putând fi
făcută prin forţa publică.
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
1. funcţionarea agenţilor economici în perioada suspendării activităţii pentru
lipsa Certificatului de funcţionare, sau lipsa vizei de pe certificat;
2. desfăşurarea de jocuri de artificii intre orele 24.00-6.00 sau fără avizul IPJ şi
acordul Primăriei comunei Prundu Birgaului si a unităţii de pompieri ;
e) cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei: împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice
formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităţilor
administraţiei publice în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării
prezentelor norme.
f) cu amendă de la 500 la 1000 lei : lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru
cântare, aparate de taxat sau orice altfel de dispozitive de măsurare
(2) – Suspendarea activităţii şi constatarea contravenţiilor se face de către Primar şi
împuterniciţii acestuia, Poliţia locală, conform competentelor acestora.
ART.68. – Prevederile prezentului Regulament referitor la contravenţii se
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. În cazurile în care alte
acte normative nu au prevederi contrare, se face aplicarea art.28 şi art.29 din Ordonanţa
Guvernului României nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP.XI SUSPENDAREA ŞI ANULAREA CERTIFICATELOR DE FUNCŢIONARE
ART.69.(1) - În cazul încălcării repetate a dispoziţiilor legale privind liniştea şi
ordinea publică, se va aplica şi sancţiunea complementară a suspendării activităţii
comerciale pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile pentru structura de vânzare
respectivă.
(2) – În cazul în care situaţia de la articolul precedent se constată de către
alte organe constatatoare decât împuterniciţii primarului, acestea pot înştiinţa Comisia de
autorizare, aceasta din urma putând decide suspendarea activităţii comerciale pe o
perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.
ART.70.(1) – Autorizarea funcţionării se anulează fără posibilitatea restituirii
taxei de autorizare, după cum urmează:
a) la cererea agentului economic;
b) se retrage sau expiră autorizaţia sanitară de funcţionare;
c) se desfiinţează unitatea;
d) în cazul abaterilor repetate de la prezentul regulament, prin Dispoziţia
Primarului.
(2) Certificatul de funcţionare poate fi anulat oricand ,daca nu se respecta
a) obiectul de avtivitate mentionat pe certificat ;

b)orarul de functionare aprobat ;
c) normele de estetica,curatenie si igiena publica ;
d) normele de convietuire sociala ,ordine si liniste publica ;
e) cerintele si criteriile ce au stat la baza eliberarii certificatului de functionare ;
f) la dosar au fost depuse acte care nu sunt conforme cu realitatea;

g) existenta unor reclamatii intemeiate,la constatarea Politiei locale din cadrul
Primariei comunei Prundu Birgaului ;
h) alte prevederi impuse de actele normative in vigoare.
(2) – În cazurile prevăzute la alin. 1 agenţii economici au obligaţia de a
preda în termen de 15 zile certificatul de funcţionare în original.
ART.71. - În cazul constatării de către Politia Locale, a faptului ca agentul economic
a încetat activitatea în spaţiul pentru care a fost autorizat si in cazurile prevazute la alin 2 ,
certificatul de funcţionare poate fi anulat fără cerere prealabilă, prin Dispozitia Primarului
comunei Prundu Birgaului, la propunerea organului constatator .

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI

C E R T I F I C A T
d E F u n C T I o n A
R E
Nr.______ din _____________

Eliberat în baza Hotărârii nr. _______a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului privind aprobarea
Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului

Denumirea
___________________________________________________________
Cod unic de înregistrare ___________ , Nr. de înregistrare la ORC
___________
Sediul _________________________________________________________________
Taxa pentru anul ____ s-a achitat cu chitanţa nr. ______ din ______ taxa este valabilă pentru anul
în curs şiactivităţii
s-a achitat integral
conform art. 268 din Codul fiscal.
Locul
_________________________________________________________
Certificatul de funcţionare este valabil cu viză anuală achitată anticipat şi integral până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor.
Obiectul
deîn activitate
____________________________________________________
În cazul
care agentul economic
îşi încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligaţia de
a preda în termen de 15 zile certificatul de funcţionare în original la organul emitent. În caz contrar are
obligaţia de a achita taxa pentru viză până la data înştiinţării Primăriei comunei Prundu Birgaului în scris.

____________________________________________________________________________
_____
________________________________
Orarul de funcţionare
luni-vineri : _______
sambata: _______
duminica: _______

Vizat an ______
Primar

Vizat an______
Primar

Vizat an ______
Primar

Vizat an ____
Primar

Vizat an __
Primar

Certificatul de funcţionare este valabil cu viză anuală achitată anticipat şi integral până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor.
În cazul în care agentul economic îşi încetează activitatea la punctul de lucru, acesta are obligaţia de a
preda în termen de 15 zile certificatul de funcţionare în original la organul emitent. În caz contrar agentul
economic are obligaţia de a achita taxa pentru viză până la data înştiinţării Primăriei comunalui Bistriţa în
scris.

PRIMARIA PRUNDU BIRGAULUI
Nr. 4245 / 21.06.2013

ANUNT
cu privire la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor
comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului
În temeiul

prevederilor art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa

decizională în administraţia publică,se publică spre cunoştinţa generală proiectul de
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a
activităţilor comerciale pe raza comunei Prundu Birgaului , cu intenţia de a-l supune
analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Prundu Birgaului în şedinţa ordinară din
luna IULIE .
Orice persoană interesată va putea formula propuneri,sugestii şi opinii cu valoare
de recomandare privind acest proiect de hotărâre, până la data de 21.07.2013 .
Propunerile,sugestiile sau recomandările se pot transmite în scris ,la sediul
Primăriei comunei Prundu Birgaului str. Principala nr. 512 .

SECRETAR
VIRGINIA CAPOTA

Anexa nr. 1
la Regulamentul de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale
pe raza comunei Prundu Birgaului aprobat prin
Hotărârea nr. ______/_______ 2013
a Consiliului local al comunei Prundu Birgaului

TABEL
cu clasificarea activităţilor din economia naţională Caen 2008*

COD CAEN
2008

Activităţi comerciale

1012
1013
1020
1032
1051
1052
1071
1072
1073
1082
1089
4511
4519
4520
4531
4532
4540
4730
4622
4621
4631
4632
4633
4634
4635
COD CAEN
2008
4636
4637
4638
4639
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647

Prelucrarea si conservarea cărnii de pasare
Fabricarea produselor din carne(inclusiv din carne de pasare)
Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
Fabricarea sucurilor de legume si fructe
Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Fabricarea inghetatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor
proaspete de patisserie
Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a
produselor conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor
produse fainoase similar
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor
Zaharoase
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
Comert cu alte autovehicule
Întretinerea si repararea autovehiculelor
Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; întretinerea
si repararea motocicletelor
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în
magazine specializate
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si
tutunului neprelucrat
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si
grasimilor comestibile
Comert cu ridicata al bauturilor
Comert cu ridicata al produselor din tutun
Activităţi comerciale
Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor
Zaharoase
Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste,
crustacee si moluste
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi
si tutun
Comert cu ridicata al produselor textile
Comert cu ridicata al îmbracamintei si încaltamintei
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al
aparatelor de radio si televizoarelor
Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si
produse de întretinere
Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de
Iluminat

4648
4649
4651
4652
4661
4662
4664
4665
4666
4669
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4690
4711
4719

Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice
si software-lui
Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si
de telecomunicatii
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si
Furniturilor
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al
masinilor de cusut si de tricotat
Comert cu ridicata al mobilei de birou
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si
al produselor derivate
Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de
constructie si echipamentelor sanitare
omert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie
pentru instalatii sanitare si de încalzire
Comert cu ridicata al produselor chimice
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
Comert cu ridicata nespecializat
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominanta de produse nealimentare

COD CAEN
2008
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4729
4730
4741
4742
4743
4751
4752
4753
4754
4759
4761
4762
4763
4764
4765
4771
4772
4773
4774
4775

Activităţi comerciale
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si
produselor zaharoase, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si
software-lui în magazine specializate
Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii
în magazine specializat
Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din
sticla si a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a
altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice,
în magazine specializate
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al
articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau
fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, în
magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie,
în magazine specializate

COD CAEN
2008
4776
4777
4778
4779
4781
4782
4789
4791
4799
9523
9521
9525
9529
5531
5320
5610
5621
5629
5630
5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5912
5913
5920
6020
6110
COD CAEN
2008
6120

Activităţi comerciale
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert
cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru
acestea, în magazine specializate
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine
Specializate
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin
Magazine
Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
Comert cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si
încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor
Produse
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau
prin Internet
Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioscurilor si pietelor
Repararea încaltamintei si a articolelor din piele
Repararea aparatelor electronice de uz casnic
Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului
Universal
Alte activitati postale si de curier
Restaurante
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentatie n.c.a
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Activitati de editare a cartilor
Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si
Similar
Activitati de editare a ziarelor
Activitati de editare a revistelor si periodicelor
Alte activitati de editare
Activitati de editare a jocurilor de calculator
Activitati de editare a altor produse software
Activitati post-productie cinematografica, video si de programe
de televiziune
Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a
programelor de televiziune
Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de
editare muzicala
Activitati de difuzare a programelor de televiziune
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
Activităţi comerciale
Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv
prin satelit)

6190
6201
6202
6209
6311
6419
6491
6492
6499
6511
6512
6520
6530
6820
6831
6832
6920
7021
7022
7711
7712
7721
7722
7729
7731
7732
7733
7739
7740
7810
7820
7911
COD CAEN
2008
7912
8020
8030
8110
8121
8122

Alte activitati de telecomunicatii
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat
client)
Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati
Conexe
Alte activitati de intermedieri monetare
Leasing financiar
Alte activitati de creditare
Alte intermedieri financiare n.c.a.
Activitati de asigurari de viata
Alte activitati de asigurari (exceptând asigurarile de viata)
Activitati de reasigurare
Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din
sistemul public de asigurari sociale)
Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
Agentii imobiliare
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în
domeniul fiscal
Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al
Comunicarii
Activitati de consultanta pentru afaceri si management
Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si
autovehicule rutiere usoare
Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si
echipament sportive
Închirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si
gospodaresti n.c.a.
Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente
Agricole
Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente
pentru constructii
Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de
birou (inclusiv calculatoare)
Activitati de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente
si bunuri tangibile n.c.a.
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului
Activitati ale agentiilor turistice
Activităţi comerciale
Activitati ale tur-operatorilor
Activitati de servicii privind sistemele de securizare
Activitati de investigatii
Activitati de servicii suport combinate
Activitati generale de curatenie a cladirilor
Activitati specializate de curatenie

8129
8130
8219
8220
8230
8211
8553
8621
8622
8623
8790
8891
9001
9002
9200
9311
9312
9313
9319
9329
9511
9512
9602
9603
9604
9609
9700
9601

Alte activitati de curatenie
Activitati de întetinere peisagistica
Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte
activitati specializate de secretariat
Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
Activitati combinate de secretariat
Scoli de conducere (pilotaj)
Activitati de asistenta medicala generala
Activitati de asistenta medicala specializata
Activitati de asistenta stomatologica
Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
Activitati de îngrijire zilnica pentru copii
Activitati de interpretare artistica (spectacole)
Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
Activitati de jocuri de noroc si pariuri
Activitati ale bazelor sportive
Activitati ale cluburilor sportive
Activităţi ale centrelor de fitness
Alte activităţi sportive
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de comunicatii
Coafura si alte activitati de înfrumusetare
Activitati de pompe funebre si similare
Activitati de întretinere corporala
Alte activitati de servicii n.c.a.
Activitati ale gospodariilor private în calitate de angajator de
personal casnic
Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor
din blana

* Conform Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Ordinul
nr.337/20.04.2007 al Preşedintelui Institutului National de Statistica.
NOTA: In funcţie de dezvoltarea reţelei comerciale, se vor elibera certificate de funcţionare şi
pentru activităţile care nu sunt cuprinse in prezenta anexa.

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL PRUNDU BIRGAULUI
Prundu Birgaului;str.Principala; Nr.512;Tel/Fax:0263/265011
E-mail:ppb@primariaprundub.ro
Nr____________/05.07.2013
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 05. 07. 2013 ,ora 10,00 cu ocazia organizarii dezbaterii publice cu
privire la aprobarea REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
ACTIVITĂŢILOR, COMERCIALE PE RAZA COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI .

In urma anuntului publicat in ziarul Rasunetul din data de 03.07.2013 ,privind
organizarea unei dezbateri publice cu privire la aprobarea - REGULAMENTULUI DE

AUTORIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR, COMERCIALE
PE RAZA COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI ,la sediul Primariei
comunei Prundu Birgaului nu s-a prezentat nici o persoana .
Drept care , am incheiat prezentul proces-verbal .

PRIMAR ,
CRISAN DORU-TOADER

SECRETAR,
VIRGINIA CAPOTA

