Anexa la Proiect de Hotărâre nr. 83/14.12.2020

REGULAMENT
Privind desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza
administrative teritoariala a comunei Mitreni
Art.1- Prezentul Regulament este întocmit în baza O.G. nr. 99/2000, republicata, privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, a Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, a H.G nr. 333/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, a H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului
cu produse si servicii de piata în unele zone publice, a Legii nr. 61/1991, republicată, pentru
sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si linistii publice, a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr. 215/2001 republicată privind administratia publica
locala, iar scopul lui este de a asigura un cadru organizatoric necesar desfasurării de activitati
economice în conditii de protecţie optimă a consumatorilor si de concurenta loială a agentilor
economici.
Art.2 - Desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul COMUNEI
MITRENI se poate face numai în baza Autorizatiei / acord de functionare, emisă de Primarul
COMUNEI MITRENI, prin compartimentul impozite si taxe locale.
Art.3 - Prin „activitati comerciale si servicii de piata” se înteleg:
a) comertul cu ridicata desfasurat în spatii comerciale;
b)comertul cu amănuntul desfasurat în spatii comerciale;
c) serviciile de alimentaţie publică;
d)prestările de servicii;
e) comertul desfasurat în zone publice ( piete, târguri si în alte locuri publice).
Art.4 – Autorizatie / acord de functionare reprezintă actul administrativ emis de către Primarul
COMUNEI MITRENI, prin compartimentul impozite si taxe locale, prin care se reglementează
desfasurarea de către agentii economici a activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe raza
COMUNEI MITRENI;
Art.5 -(1) Agentii economici (societati comerciale, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale
si personae fizice autorizate) vor solicita Autorizatie / acord de functionare pentru fiecare punct de
lucru unde desfasoară activitate.
(2) Nu este necesară obtinerea Autorizatiei / acord de functionare pentru sediile sociale ale agentilor
economici si pentru sediile în care se desfasoară exclusiv activitate de birou, fără a implica activitate
cu publicul.
Art.6- Taxele pentru eliberarea Autorizatiei/acord de functionare sunt prevăzute în Hotărârea
Consiliului Local al COMUNEI MITRENI, privind impozitele si taxele locale aprobată anual, acestea
se achită integral, anticipat eliberării acesteia, indiferent de perioada rămasă din anul fiscal respectiv.
Art.7- Documentaţia necesară pentru obţinerea Autorizatiei /acord de functionare este:
-cerere pentru obţinerea autorizaţiei/acord de functionare si avizare program de functionare;
-copie după documentele de înfiintare si înregistrare ale agentului economic conform legislatiei în
vigoare;
-certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat;
-copie după actul care atestă posesia legală a spatiului în care se desfasoară sau urmează să se
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desfasoare activitatea (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat);
-copie după actul de identitate al reprezentantului legal;
-copii autorizaţii care stau la baza funcţionării (autorizaţie sanitară; sanitar veterinară; licente; mediu;
PSI; contract salubrizare);
-chitanta taxă autorizare.
Art.8 - Cerintele în baza cărora se vor elibera Autorizatiile/acordurile de functionare pentru agentii
economici care îsi desfasoară activitatea pe raza COMUNEI MITRENI, sunt:
a) corelarea desfasurării activitatii comerciale cu structura de vânzare, prin respectarea reglementărilor
în vigoare privind sectorizarea raioanelor de vânzare a produselor;
b) asigurarea reparării, zugrăvirii si întreţinerii fatadei clădirii în care se desfasoară activitatea;
c) asigurarea amenajării si mentinerii în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor si atelierelor, cu
respectarea regulilor estetice, de curatenie si iluminat;
d) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările
construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;
e) . desfasurarea unei activitati economice civilizate, cu respectarea unor condiţii minime de protectie
a vieţii, sănătatii, securitatii si intereselor economice ale clientilor, precum si a mediului;
f) îndeplinirea cerintelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activitati
comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentaţie publică (absolvirea unui curs de
specialitate pentru comercializarea de produse alimentare si de alimentaţie publică, organizat conform
legislaţiei în vigoare sau dovada desfasurării a cel putin 2 ani de activitate profesională de
comercializare de produse alimentare si de alimentaţie publică si absolvirea unui curs de noţiuni
fundamentale de igienă;
g) respectarea ordinii si linistii publice;
h) păstrarea curateniei în jurul unitatii, inclusiv curatirea zăpezii si ghetii de pe trotuarele învecinate si în
locurile de parcare pe care le folosesc;
i) comunicarea în cererea de obţinere a Autorizatiei/acord de functionare a programului de
funcţionare al unitatii, precum si afisarea si respectarea acestui program.
Art.9- PROGRAMELE DE FUNCŢIONARE ale agentilor economici care desfasoară activitate
comercială si servicii de piata, pe raza COMUNEI MITRENI si a localitatilor componente, se
stabilesc, după cum urmează:
• unitati comerciale cu profil alimentar: între orele 6 - 24 sau NON STOP
• unitati comerciale cu profil nealimentar si a serviciilor de piata: între orele 8 - 22;
• unitati de alimentaţie publică (baruri, restaurante): între orele: 8 -24, sau NON STOP
• unitati de alimentaţie publică cu program distractiv (internet-cafe, discotecă, spatii unde se
organizază mese festive): între orele 8 - 01, cu respectarea ordinii si linistii publice.
Art.10-(1) În unitatile de alimentaţie publică de pe raza COMUNEI MITRENI funcţionarea
programului muzical va fi limitat la ora 22°°.
(2) Pot desfasura program muzical după ora 22°° numai unitatile care au acordul expres al Primarului
COMUNEI MITRENI. Acest acord se va elibera pentru funcţionarea unitatilor de tipul discotecilor,
unitatilor care organizează manifestări (acţiuni) cu caracter festiv (nunti, botezuri, etc.);
(3) Modificarea programului de funcţionare, a adresei, a obiectului de activitate, sau orice modificări,
vor fi anuntate la compartimentul impozite si taxe locale, în acest caz eliberându-se Autorizatie/acord
de functionare în noile condiţii.
Art.11- Unitatile de prestări servicii vor obtine Autorizatie/acord de functionare numai dacă spatiul
în care se desfasoară activitatea este propice pentru desfasurarea activitatii solicitate.
Art.12- (1) Desfasurarea de activitati comerciale pe domeniul public si privat al COMUNEI
MITRENI se face numai pe amplasamentele stabilite de consiliul local.
(2) Pe domeniul public si privat al COMUNEI MITRENI se pot desfasura următoarele activitati:
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a) comert de mic detaliu (comercializarea de flori, ziare, cărti, reviste, produse specifice sărbătorilor
tradiţionale, alte produse comercializate cu ocazia festivalurilor);
b)comert de întâmpinare care constă în comercializarea produselor unitatilor comerciale în imediata
vecinătate a acestora (băuturi răcoritoare, îngheţată, produse de panificaţie si patiserie);
c) alimentaţie publică desfasurată pe terase sezoniere ale unitatilor de alimentaţie publică;
d)spectacole, festivaluri, manifestări cultural - artistice si sportive;
e) campanii promoţionale.
Art.13 - (1) Pe raza COMUNEI MITRENI se interzice:
a) desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate, la mese, tarabe, tonete, chioscuri sau orice alte forme
care nu au spatii de deservire interioară, cu excepţia activitatii în pietele autorizate;
b) amplasarea de rulote sau corturi în vederea practicării de comert, în afara locurilor stabilite de
Consiliul Local al COMUNEI MITRENI;
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) activitatile comerciale desfasurate cu ocazia sărbătorilor
traditionale si a festivalurilor organizate cu acordul autoritatii administratei publice locale.
Art.14- Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului
Local al COMUNEI MITRENI, privind impozitele si taxele locale, în conformitate cu prevederile
Codului fiscal;
Art.15- Autorizaţiile de functonare pentru spatii comerciale / prestări servicii si activitati comerciale
în piata se eliberează pentru perioada unui an calendaristic, fiind valabile numai cu viză anuală;
a)taxa pentru eliberarea autorizatiei/acordului de functionare se stabileste in suma de 40 lei /an.
b) taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru comerciantii care desfasoara activitate potrivit
clasificarii CAEN- 561 restaurante, 563- baruri si 932 –alte activitati recreative si distractive sunt
cele prevazute in HCL nr……. , anexa nr.1 art…….. alin.(….).
c) annual,prin hotararea consiliului local privind impozitele si taxele locale ,se vor stabili valorire
taxei pentru autorizare, a taxei pentru viza anuala si a celei pentru modificarea orarului de
functionare.
Art.16 - Următoarele fapte săvârşite de agentii economici constituie contraventii si se sanctionează
după cum urmează:
a) desfasurarea de activitati comerciale si servicii de piata pe raza COMUNEI MITRENI fără a
deţine Autorizaţie/acord de functionare, se santiponează cu amendă contraventională de la 200 la
500 lei.
b) neanuntarea imediată a Primăriei, prin compartimentul impozite şi taxe locale, cu privire la
modificarea obiectului de activitate şi a oricăror date de identificare ale agentului economic se
sanctionează cu amendă contraventonală de la 200 la 400 lei.
c) nerespectarea programului de functionare înscris în Autorizatia/acord de functionare se
sanctionează cu amendă contravenponală de la 200 la 1000 lei;
d)functionarea programului muzical după ora 22°°, fără acordul Primarului COMUNEI MITRENI, se
sanctionează cu amendă contravetiponală de la 500 la 1.500 lei;
Art.17- Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 16 , lit. (a), (b), si (c) se face de
către Primarul COMUNEI MITRENI, prin împuterniciţi;
Art.18 - Contravenientul poate achita în termen de 48 ore de la data încheierii procesului verbal de
contraventie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute
pentru contraventia săvârsită ,agentul constatator făcând mentiunea expresă despre această posibilitate
în procesul verbal;
Art.19 - Contraventiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonantei
Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si
completările ulterioare;
Art.20 - (1) În cazul în care se încalcă în mod repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea
publică, precum si în cazul nerespectării în mod repetat a clauzelor prevăzute în Autorizatia/acord de
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functionare, Primarul COMUNEI MITRENI, prin împuterniciţi- poate suspenda acest acord pe o
perioadă de până la 30 de zile.
(2)Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzută la alineatul (1) duce la anularea Autorizatiei/acord
de functionare, prin emiterea de către Primarul COMUNEI MITRENI a unei Dispozitii în acest sens.

DISPOZITII FINALE;
Art.21. Acordurile si autorizatiile de functionare vor fi eliberate anual numai la achitarea integrala
sumei datorate pentru eliberarea acestora
Art.22. Anexele 1-9, fac parte integranta din prezentul Regulament
Art.23. In situatia aparitiei unor acte normative cuprinzand dispozitii imperative, prezentul
Regulament se considera ca adoptat de drept, cuprinzator acestor prevederi.

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana
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ANEXA NR. 1 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA PE
RAZA ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"

Activitatile comerciale supuse acordului/ autorizarii prevazute in anexa 1 la Ordonanta Guvernului
nr. 99/2000:
1.
Nr. CAEN
CRT. Rev. 1
1
5010

Denumire CAEN Rev. 1

CAEN
Rev. 2
4511

Comert cu autovehicule

2

5020

Intretinerea si repararea autovehiculelor

3

5030

Comert cu piese si accesorii pentru
autovehicule

Comert cu autoturisme si autovehicule usoare
(sub 3,5 tone)
4519
Comert cu alte autovehicule
4520
Intretinerea si repararea autovehiculelor
5221
Activitati de servicii anexe pentru
transporturi terestre
4531Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicul
4532

4

5
6

Denumire CAEN Rev. 2

Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru
autovehicule

5040

Comert cu motociclete, piese si
4540
Comert cu motociclete, piese si accesorii
accesorii aferente; intretinerea si repararea
aferente; intretinerea si repararea motocicletelor
motocicletelor
5050
Comert cu
4730Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
amanuntul al carburantilor pentru autovehicule
5112 Intermedieri In comertul cu combustibili, 4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,
minerale si produse chimice pentru industrie
metale si produse chimice pentru industrie

7
8

5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
5132
Comert cu ridicata al carnii si
produselor din carne

9

5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor,
4633
uleiurilor si grasimilor comestibile

Comert cu ridicata al produselor lactate,
oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile

10

5134

Distilarea, rafinarea si mixarea
bauturilor alcoolice
Fabricarea vinurilor din struguri
Comert cu ridicata al bauturilor
Comert cu ridicata al produselor din tutun

11

5135

4631
4632

Comert cu ridicata al bauturilor

1101

Comert cu ridicata al produselor din tutun

1102
4634
4635
5

Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
Comert cu ridicata al carnii si
produselor din carne

12
13
14

5136

4636
Comert cu ridicata al zaharului,
ciocolatei si produselor zaharoase
5137
Comert cu ridicata cu cafea, ceai,
4637
cacao ,condimente
5138
Comert cu ridicata specializat al altor
4638
alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

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

15

5139

Comert cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, bauturi si tutun

4639

Comert cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, bauturi si tutun

16
17

5141
5142

Comert cu ridicata al produselor textile
Comert cu ridicata
al imbracamintei si incaltamintei

4641
4642

Comert cu ridicata al produselor textile
Comert cu ridicata al
imbracamintei s1 incaltamintei

18

5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si
de uz gospodaresc, al aparatelor de radio
si televizoarelor

4643

Comert cu ridicata al aparatelor
electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de
radio si televizoarelor
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor
si a articolelor de iluminat

4647
19

5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, 4644
sticlarie, tapete si produse de intretinere
4649
4673

20

5145

4645

Comert cu ridicata al produselor cosmetic
si de parfumerie

21 B 5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 4646
22
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum 4643
nealimentare, n.c.a.
4647

5151

Comert cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi si gazosi si al produselor
derivate

Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
Comert cu ridicata al aparatelor electrice de
uz gospodaresc, al aparatelor de radio
si televizoarelor
Comert cu ridicata al mobilei,
covoarelor si a articolelor de iluminat
Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649

Comert cu ridicata al altor bunuri
de uz gospodaresc
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a
materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare
Comert cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate

4671

6

Comert cu ridicata al altor bunuri
de uz gospodaresc
Comert cu ridicata al materialului lemnos si
a materialelor de constructii si echipamente
sanitare
Comert cu ridicata al produselor
cosmetice si de parfumerie

4648

4673

23

Comert cu ridicata al produselor din ceramica,
sticarie, si produse de intretinere

24

5153

Comert cu ridicata al materialului
lemnos si de constructii

4673

Comert cu ridicata al materialului lemnos
si a materialelor de constructii
si echipamentelor sanitare

25

5154

4674

26

5155

Comert cu ridicata al echipamentelor
si furniturilor de fierarie pentru instalatii
sanitare
si de incalzire
Comert cu ridicata
al produselor chimice

Comert cu ridicata al echipamentelor
si furniturilor de fierarie pentru instalatii
sanitare si de incalzire
Comert cu ridicata al produselor chimice

4675
4676

27

5156

28

5185

Comert cu ridicata al altor produse
intermediare
Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente de birou

4676
4665

Comert cu ridicata al altor
produse intermediare
Comert cu ridicata al altor produse
intermediare
Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666

Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente de birou

29

5188

Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor
si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor

4661

Comert cu ridicata al masinilor agricole
echipamentelor si furniturilor

30

5190

Comert cu ridicata al altor produse

4690

Comert cu ridicata nespecializat

31

5211

32

5212

33

5221

34

5222

35

5223

Comert cu amanuntul al pestelui,
crustaceelor si molustelor

4723

36

5224

Comert cu amanuntul al painii,
produselor de patiserie si produselor
zaharoase

4724

37

5225

Comert cu amanuntul al bauturilor

4725

38

5226

Comert cu amanuntul al produselor din
tutun

4726

39

5227

Comert cu amanuntul in magazine
specializate al produselor alimentare

4721

Comert cu amanuntul in magazine
4711
nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
Comert cu amanuntul in magazine
4719
nespecializate,cu vanzare predominana
de produse nealimentare
Comert cu amanuntul al fructelor
4721
si legumelor proaspete
Comert cu amanuntul al carnii si
al produselor din carne

4722

7

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominant de
produse alimentare, bauturi si tutun
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate,cu vanzare predominana
de produse nealimentare
Comert cu amanuntul al fructelor
si legumelor proaspete, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al carnii si al
produselor din carne, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al pestelui,
crustaceelor si molustelor,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al painii,
produselor de patiserie si produselor
zaharoase, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al bauturilor,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselor din
tutun, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al fructelor si
legumelor proaspete, in magazine specializate

4729

Comert cu amanuntul al altor produse
alimentare, in magazine specializate

40

5231

Comert cu amanuntul al produselor
farmaceutice

4773

Comert cu amanuntul al produselor
farmaceutice, in magazine specializate

41

5232

Comert cu amanuntul al articolelor
medicale si ortopedice

4774

42

5233

Comert cu amanuntul al produselor
cosmetice si de parfumerie

4775

Comert cu amanuntul al articolelor medicale si
ortopedice, in magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice
si de parfumerie, in magazine specializate

43

5241

Comert cu amanuntul al textilelor

4751

44

5242

Comert cu amanuntul al imbracamintei

4771

45

5243

Comert cu amanuntul al incaltamintei
si articolelor din piele

4772

Comert cu amanuntul al incalmintei si
articolelor din piele, in magazine specializate

46

5244

Comert cu amanuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat si al altor articole de
uz casnic

4753

Comert cu amanuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de
podea, in magazine specializate

4759

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

4743

Comert cu amanuntul al echipamentului
audio/ video in magazine specializate

4754

Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor
electrocasnice, in magazine specializate

4759

Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de
iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor
magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie,
al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al cartilor,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor
de papetarie, in magazine specializate

47

5245

Comert cu amanuntul al articolelor si
aparatelor electrocasnice, al aparatelor
de radio si televizoarelor

4763

48

5246

49

5247

Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, 4752
cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit
Comert cu amanuntul al cartilor,
ziarelor si articolelor de papetarie

4761
4762

50

5248

Comert

4741

8

amanuntuI, in magazine specializate, al altor produse
n.c.a.

Comert cu amanuntul al textilelor,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al imbracamintei,
in magazine specializate

Comert cu amanuntul al calculatoarelor,
unitatilor periferice si software-ului in
magazine specializate

4742

Comert cu amanuntul al echipamentului pentru
telecomunicatii in magazine specializate

4753

Comert cu amanuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de
podeai in magazine specializate
Comert cu amanuntul al echipamentelor
sportive, in magazine specializate

4764
4765
4776

4777

Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor,
in magazine specializate
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si
semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de
companie si a hranei pentru acestea, in magazine
specializate
Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor,
in magazine specializate

4778

Comert cu amanuntul al altor bunuri noi,
in magazine specializate

51

5250

Comert cu amanuntul al bunurilor de
ocazie vandute prin magazine

4779

Comert cu amanuntul al bunurilor de
ocazie vandute prin magazine

52

5261

Comert cu amanuntul prin corespondenta

4791

53

5262

Comert cu amanuntul prin standuri si piete

4781

Comert cu amanuntul prin intermediul caselor
de comenzi sau prin internet
Comert cu amanuntul al produselor alimentare,
bauturilor si produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioscuri si piete

4782

4789
54

5263

Comert cu amanuntul care nu se
efectueaza prin magazine

4779
4791
4799

Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei
si incaltamintei efectuat prin standuri,
chioscuri si piete
Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si
piete al altor produse
Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
vandute prin magazine
Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin Internet

55

5271

Reparatii de incaltaminte si ale altor articole
din piele

9523

Comert cu amanuntul efectuat in afara
magazinelor, standuriior, chioscurilor si pietelor
Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

56

5272

Reparatii de articole electrice de
uz gospodaresc

9521

Repararea aparatelor electrocasnice de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a
echipamentelor pentru casa si gradina

9

57
58

5273
5274

Reparatii de ceasuri si bijuterii
Reparatii de alte articole personale n.c.a.

9525
9512
9529

59 5530
60 5540

Restaurante
Baruri

5610
5630

Restaurante
Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

61 5551
62 5552

Cantine
Alte unitati de preparare a hranei

5629
5621

Alte activitati de alimentatie n.c.a.
Activitati de alimentafie (catering)
pentru evenimente
Alte activitati de alimentatie n.c.a
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau itnchiriate

63

7020

Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau inchiriate

64

7032

Administrarea imobilelor pe baza
de tarife sau contract

5629
6820
6832
8110

65

7110

66

7133

67

7140

68

69

70

7250

7470

7481

Inchirierea autoturismelor si utilajelor de
capacitate mica

Inchirierea masinilor si echipamentelor de
birou, inclusiv a calculatoarelor
Inchirierea bunurilor personale si
gospodaresti n.c.a

Intretinerea si repararea masinilor de birou,
de contabilizat si a calculatoarelor

Activitati de intretinere si curatare a
cladirilor

Activiti fotografice

7711

Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Repararea echipamentelor de comunicatii
Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc
n.c.a.

Administrarea imobilelor pe baza de
comision sau contract
Activitati de servicii suport combinate
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si
autovehicule rutiere usoare

7712

Activitati de inchiriere si leasing cu
autovehicule rutiere grele

7739

Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini,
echipamente si bunuri tangibile

7733

Activitati de inchiriere si leasing cu masini si
echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7721

Activitati de inchiriere si leasing cu
bunuri recreationale si echipament sportiv

7722

Inchirierea de casete video si discuri
(CD-uri, DVD-uri)

7729

Activitati de inchiriere si leasing cu alte
bunuri personale si gospodaresti n.c.a.

3312

Repararea masinilor

9511

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor
periferice

8121

Activitati generale (nespecializate) de curatenie
interioara a cladirilor

8122

Activitati specializate de curatenie a cladirilor,
mijloacelor de transport, masini si utilaje
industriale
Alte activitati de curatenie n.c.a.
Activitati fotografice

8129
7420
10

71

7485

Activitati de secretariat si traducere

7430
8211
8219

Activitati de traducere scrisa si orala (interpret!)
Activitati combinate de secretariat
Activitati de fotocopiere, de pregatire a
documentelor si alte activitati
specializate de secretariat

72

9301

Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor
si blanurilor

9601

73
74
75

9302
9303
9304

Coafura si alte activitati de infrumusetare
Activitati de pompe funebre si similare
Activitati de itntretinere corporala

76

9305

Alte activitati de servicii personale n.c.a.

77

9500

Activitati ale personalului angajat in
gospodarii particulare

9602
9603
9313
9604
8551
9609
9700

Spalarea si curatarea (uscate) articolelor textile si a
produselor din blana
Coafura si alte activitafi deninfrumusetare
Activitati de pompe funebre si similare
Activitati ale centrelor de fitness
Activitati de intretinere corporala
Invatamant in domeniul sportiv si recreational
Alte activitati de servicii n.c.a.
Activitati ale gospodariilor private in calitate
de angajator de personal casnic

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
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Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 2 la
REGULAMENTUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COMUNA

MITRENI
DOMNULE PRIMAR,
Societatea comerciala/ intreprindere individuala / PFA sub denumirea _______________
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. __________,
CUI ___________________
avand sediul in localitatea ________________________ str. _________________________________
___________________________________ nr. ______, bl. ______ , sc. _____ , ap. _____ , tel.
_________________________ reprezentata prin ______________________________________
__________________________ in calitate de ____________
domiciliat
in
localitatea ________________str. ____________________________ , nr.___, bl. ____, sc. ____,
ap. ___, tel. ________________posesor B.I. / C.I. seria ____________ nr.____________,
CNP
___________________.
Va rog sa aprobati eliberarea Acordului de Functionare in conformitate cu Hotararea
CONSILIULUI LOCAL MITRENI nr. ……din data de………………
pentru:
Unitatea______________________________________________________ situata in COMUNA
MITRENI, str. _________________________________________________ nr. bl.
sc.
ap.
pentru activitatea de _____________________________________________________________ ,
COD CAEN _______________
Suprafata de desfasurare a activitatii__________________________
Programul de lucru- __________________________________________________
Mentionez ca am depus acte conforme cu realitatea.
Declar pe proprie raspundere ca pe intreaga durata de functionare voi respecta legislatia privind
protectia mediului, protectia muncii, voi indeplini conditiile igienico-sanitare si cele de paza contra
incendiilor, precum si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 republicata privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata.
Nerespectarea acestor conditii atrage nulitatea acordului de functionare.
Persoana de contact:
Nume si Prenume: ______________________________
Telefon: _____________________________________
Data ___________________
12

Semnatura,
Domnului Primar al COMUNEI MITRENI

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 3
la "REGULAMENTUL DE

DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COMUNA

MITRENI”
DECLARATIE
pe proprie raspundere privind tipul activitatii desfasurate
Subsemnatul _______________________________, cetatean __________, posesor al
B.I.(C.I.) seria ____, nr. __________, eliberat(a) de _________________, CNP ____________________,
pasaport nr. _______________, eliberat de______________, permis de sedere nr_________________,
in calitate de __________________________, al __________________________________________
(titular, administrator, director, patron)

(denumirea firmei)

cu domiciliul/resedinta in: localitatea _______________, str . ________________________________,
nr. _____, bl. _____, sc____, et. ____, ap. ____, judetul/sectorul _________, telefon/fax
______________, e-mail__________________,
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea
penala, ca societatea __________________________ desfasoara activitatea de:
___________________________________________________________________.
In cazul modificarii activitatii desfasurate ma oblig sa anunt modificarea aparuta in obiectul de
activitate al societatii.
Data
Nume si prenumele
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INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 4 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI
SERVICIILOR DE PIATA PE RAZA ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
ACORD DE FUNCTlONARE
NR. _______din___________

Urmare cererii nr.__________din ____________
In baza prevederilor Legii 215/ 2001, Legii 650/ 2002, HG 333/2003, Legii 37/2002, HCL nr.__
/____________.
Pentru spatiul situate in COMUNA MITRENI, satul(strada)
, nr. , bl.____ , sc. ____, ap.
____ , judetul Calarasi apartinand __________________________________, cu sediul in judetul
________, localitatea ___________, strada ________ , nr. ____, bl.____, sc.____, ap._____,inregistrat
la Oficiul Registrul Comertului cu nr.
___________, Cod fiscal/CUI ___________________,
Obiect de activitate ___________________________________
Cod CAEN ________________________
Suprafata de desfasurare a activitatii___________________
Programul de functionare ___________________
Alte mentiuni______________________________________________________________________
Modificarea activitatatilor comerciale aprobate conform prezentului Acord atrage dupa sine
obligativitatea solicitarii unui nou acord.
Nerespectarea prezentului Acord atrage dupa sine aplicarea prevederiior legale, suspendarea pe o
perioada de pana la 30 de zile sau retragerea acestuia.
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Se interzice expunerea sau comercializarea marfurilor in afara spatiului comercial fara a poseda
autorizatie in acest sens.
PRIMAR,
PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN

SECRETAR,
OPRICAN MARIANA
COMPARTIMENT ITL,
NEAGU FLORINA DANIELA

Am luat la cunostinta de reglementarile cuprinse in prezentul acord.

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 5
la "REGULAMENT DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COMUNA
MITRENI"

DOMNULE PRIMAR,
Societatea comerciala / intreprindere individuala / PFA sub denumirea
________________inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.______________,
CUI___________________,avand
sediul
in
localitatea_____________,st_________nr.____bl___sc______apt____tel_________________
reprezentata prin_________________________________________________________, in
calitate
de
__________________________________
,
domiciliat
in
localitatea____________str.________nr. _____, bl.
, sc. ______, ap.____, tel._____________,
posesor B.I. / C.I. seria _______nr. __________, CNP _______________________.
Va rog sa aprobati eliberarea Autorizatia privind desfasurarea activiatii de alimentatie
publica in conformitate cu Hotararea CONSILIULUI LOCAL MITRENI nr.___ din data de
_________pentru:
Unitatea___________________________________________ ___________ ,
situata
in
COMUNA MITRENI str. _ nr. _____bl. ______sc. ______ap. ________, pentru activitatea de
______________________ _____________________, COD CAEN ____________
Suprafata de desfasurare a activitatii __________________________
Programul de lucru- __________________________________________________
Mentionez ca am depus acte conforme cu realitatea.
15

Declar pe proprie raspundere ca pe intreaga durata de functionare voi respecta legislatia privind
protectia mediului, protectia muncii, voi indeplini condtile igienico-sanitare si cele de paza contra
incendiilor, precum si prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 99/2000 republicata privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata.
Nerespectarea acestor conditii atrage nulitatea autorizatiei.
Persoana de contact:
Nume si Prenume: _____________________________
Telefon: _____________________________________
Data____________________
Semnatura,

Domnului Primar al COMUNEI MITRENI

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 6 la
"REGULAMENT DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COMUNA
MITRENI”

DECLARATIE
pe proprie raspundere privind tipul activitatii de alimentatie publica desfasurate
Subsemnatul ______________________,
cetatean _________, posesor
al B.I.(C.I.) seria
____, nr. ________, eliberat(a) de ______________, CNP ____________________________,pasaport
nr. ________
, eliberat de _________, permis de sedere nr. ______________,
in calitate de ____________________________, al ____________________________
(titular, administrator, director, patron)

(denumirea firmei)

cu domiciliul/resedinta in: localitatea ................................. , str .....................................................
nr ....................... , bl................. , sc .......... , et .... , ap .......... , judetul/sectorul ..................... ,
telefon
.................. / ................. , fax ............ / ............ , e-mail.......................... ,
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, ca
societatea
................................................................................................................
16

desfasoara activitatea de: .......................................................................................................
In cazul modificarii activitatii desfasurate ma oblig sa anunt modificarea aparuta in obiectul de
activitate al societatii.

Data

Nume si prenume

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana

ANEXA NR. 7 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE
PIATA PE RAZA ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MITRENI
-PRIMARIA-

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE PRIVIND DESFASURAREA
ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA
NR. ________/ ___________
Urmare cererii nr. ______ din_____________
In baza prevederiior Legii 215/ 2001, Legii 650/ 2002, HG 333/2003, Legii 37/2002, HCL nr.
______________________ / _____________ .
Pentru spatial situat COMUNA MITRENI, satul (strada)_______, nr._____, bl.______,
sc.____, ap. ____, judetul Neamt,
Apartinand________________________________________________,
cu
sediul
in
17

judetul________, localitatea ____________, strada ________, nr. _____, bl. ____, sc. ___ , ap.____,
inregistrat
la
Oficiul
Registrul
Comertului
cu
nr._________,
cod
fiscal/CUI_____________________________
Obiect de activitate_________________________
Cod CAEN____________________________________
Suprafata de desfasurare a activitatii____________
Programul de functionare_____________________
Alte mentiuni__________________________________________________________
Prezenta AUTORIZATIE este valabila numai impreuna cu ACORDUL DE
FUNCTIONARE.
Modificarea activitatilor comerciale aprobate conform prezentei AUTORIZATII atrage dupa sine
obligativitatea solicitarii unui nou acord.
Nerespectarea prezentei AUTORIZATII atrage dupa sine aplicarea prevederiior legale,
suspendarea pe o perioada de pana la 30 de zile sau retragerea acestuia.
PRIMAR,
PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN

SECRETAR,
OPRICAN MARIANA
COMPARTIMENT ITL,
NEAGU FLORINA DANIELA

Am luat la cunostinta de reglementarile cuprinse in prezenta autorizatie.
INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana
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VIZE ANUALE
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029
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ANEXA NR. 8 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA PE RAZA
ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"
ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA MITRENI

A

V

I

Z

pentru orar de funcţionare
Nr………. din …………………..

La
solicitarea
adresată
de
........................................................
cu
sediul
în
…………………………...............................….
str.
……………………………………….. nr.…………….înmatriculat la Registrul
Comerţului cu nr. …………………… la data de …………………………sau
autorizat
de...........................................................,autorizaţia
nr..........din............................
A V I Z Ă M:
orarul de funcţionare pentru structura de vânzare
…………………………………………………………………...........................…
str.
………………………………...........................nr.
......
pentru
anul
………………. astfel:
…………............……………………………………………………………………
……
………………............………………………………………………………………
……
…………………............…………………………………………………………
PRIMAR
PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
S E C R E T A R,
OPRICAN MARIANA

Prezentul aviz a fost comunicat solicitantului la data de..................................
Taxa de eliberare a fost achitată cu chitanţa fiscală nr. ………………………

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana
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ANEXA NR. 9 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA PE RAZA
ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"

DOMNULE PRIMAR,
Societatea comercială / persoana fizică/asociaţia familială/ sub
denumirea……………………………………………….înmatriculată la
Registrul Comerţului cu nr.…......................................................................
având
sediul
în
localitatea
……………………………………str……………………………………….........
nr………, bl. ………, sc. ……….., ap………, tel. ………………………..
reprezentată prin………………………………………………… în calitate de
……………………………………….
domiciliat
în
localitatea
…………………………………str….............…………………………………..
nr………, bl……..., sc………., ap……… tel………………………, posesor al
codului numeric personal………………………………………..
Vă rog să aprobaţi eliberarea AVIZULUI PENTRU
ORARUL DE FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Mitreni_____/_______, pentru următoarea structură de vânzare:
…………………………………………………..............................…………….......
.....................................................................................................................................
..............................................................…situată în.............................................,str.
………………………………… nr. ……… bl. …….. sc. …….. ap. …….. pentru
activitatea de:
…………………………………………………….....………………………………
…………………….....................................................................................................
.....................................................................................................................................
...........
după cum urmează: ................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Data ………............
Semnătura(ştampila)…………………….

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana
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ANEXA NR. 10 la
"REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SI SERVICIILOR DE PIATA PE RAZA
ADMINISTRATIVE TERITOARIALA A COMUNEI MITRENI
MITRENI"

A C O R D VECINI
Subsemnatul ____________________________________________________
cu domiciliul în sat___________________, comuna Mitreni str. _______________
nr. ____ ,bl. _____ ,sc. ____ ,

et.

_________ ,ap. ___ ,

posesor

CI,

serie_____,nr._____________, eliberat de______________________________,
la data de _________________ , în calitate de vecin limitrof al unităţii ( se va
menţiona tipul de unitate) ______________________________________________
situată

în

sat_________________,

str.________________________nr.___,

comuna

bl._________,sc.______,

Şelimbăr,
et.______,

ap.______, Județ_______ SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de
_____________________________________________________________________________________________

după următorul orar de funcţionare :___________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus
menţionată, necesar obţinerii:
□ACORDULUI DE FUNCŢIONARE
□ AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
□ ACORD DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITĂȚI TEMPORARE

DATA _____________________
SEMNATURA _____________

INITIATOR, PRIMAR
Panait Ciprian Constantin

AVIZAT DE LEGALITATE
Secretarul comunei Mitreni
Dr. Oprican Mariana
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