ANEXA 1
la H.C.L. nr. 47/06.06.2013

COMPLETAREA
REGULAMENTULUI
DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ STRADAL
PE RAZA COMUNEI PERIAM

Art.I. La CAP. I . NORME GENERALE se vor opera următoarele modificări şi completări:
După art.1 se introduce un nou articol:
”Art.11. Prin activitatea de comert stradal se intelege activitatea de comercializare cu amanuntul de
produse si prestarea de servicii in standuri, tonete mobile, rulote mobile, chioscuri mobile amplasate pe
domeniul public sau domeniul privat al comunei Periam, ori pe teren proprietate personala, pe o perioada
determinata. In comuna Periam activitatea de comert stradal se desfasoara numai in baza
contractului/avizului de ocupare a terenului si a autorizatiei/avizului de comert stradal. Contractul/avizul
de ocupare a terenului este încheiat şi emis de catre Primaria Periam, in cazul domeniului public sau
privat al comunei Periam, ori de catre persoana fizica sau juridica proprietara terenului respectiv.”
După art.3 se introduce un nou articol:
”Art.31. Activitatea de comert stradal poate fi desfasurata de catre societati comerciale, persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale si familiale, mestesugari, persoane fizice care isi vand ocazional
bunurile proprii in zone organizate in acest scop, diferite organizatii, agentii sau companii, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament.”

Art.II. La CAP. II . AMPLASAMENTE se vor opera următoarele modificări şi completări:
După art.1 se introduce un nou articol:
”Art.11. Amplasamentele pentru desfasurarea activitatii de comert stradal se vor stabili de către Primăria
comunei Periam, avand in vedere urmatoarele :
- sa satisfaca nevoia stringenta a populatiei din zona respectivă;
- sa nu afecteze circulatia pietonilor sau a mijloacelor de transport din zonele respective;
- sa nu afecteze spatiile verzi, parcurile, gradinile publice;
- sa nu polueze mediul;
- sa asigure concurenta loiala;
- necesitatea dotarii cu mobilier stradal adecvat;
- agentul economic sa aiba dreptul, conform documentelor de constituire, sa desfasoare activitati
de comert stradal.”
După art.5 se introduc următoarele articole:
”Art.51. Autorizatia de functionare pentru desfasurarea activitatii de comert stradal va fi emisa pentru
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desfasurarea activitatii respective pe o perioada de minim 30 zile, limita maxima de valabilitate fiind
ultima zi a anului in curs.”
”Art.52. Avizul de functionare pentru desfasurarea activitatii de comert stradal va fi emis pentru
desfasurarea activitatii respective pe o perioada mai mica de 30 zile.”

Art.III. La CAP. III . OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA
ACTIVITATI DE COMERT STRADAL se vor opera următoarele modificări şi completări:
După art.1.4. se introduc următoarele articole:
”Art.1.5. Tipurile de activitati permise a se desfasura in sistem de comert stradal sunt:
- comercializare flori si aranjamente florale;
- comercializare carte, ziare, reviste si alte publicatii, loto-prono;
- comercializare martisoare, felicitari si alte asemenea;
- comercializare produse de artizanat sau produse manufacturiere;
- comercializare produse alimentare preambalate, produse de panificaţie şi de patiserie, simigerie,
fructe si legume, cu respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
- comercializare inghetata, bauturi racoritoare preparate cu aparate speciale sau preambalate,
respectiv imbuteliate si depozitate in lazi frigorifice, respectiv vitrine frigorifice, cu respectarea
normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
- comercializare pop-corn, vata de zahar, colac secuiesc preparate cu aparate specifice, cu
respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
- terase estivale de alimentatie publica, inclusiv preparare si comercializare mici si alte produse
asemenea la gratar) care isi desfasoara activitatea pe o perioada mai mica de 60 de zile, cu
respectarea normelor igienico-sanitare si sanitar-veterinare in vigoare;
- comercializare ochelari de soare, palarii de soare, baloane, casete audio/video, CD-uri, DVD-uri
si alte asemenea;
- comercializare obiecte de cult;
- parc de distractii, circ si alte asemenea;
- manifestari cultural-artistice si sportive, recreative;
- activitati expozitionale cu scop comercial;
- campanii promotionale;
- activitati specifice ale artistilor plastici sau formatiilor artistice;
Activitatile de comercializare precizate mai sus pot fi efectuate numai in regim de desfacere cu
amanuntul.”
”Art.1.6. Este interzisa comercializarea stradală de bauturi alcoolice si tigari, exceptie facand
comercializarea de bere (imbuteliata sau la dozator) sau vin, cu ocazia manifestarilor organizate de
Primaria Comunei Periam sau in colaborare cu Primaria Comunei Periam, cu respectarea normelor
igienico-sanitare in vigoare.”
”Art.1.7. Raspunderea privind calitatea si conformitatea produselor si serviciilor revine in exclusivitate
agentilor economici.”
”Art.1.8. Este interzisa desfasurarea activitatii de comert stradal in urmatoarele situatii :
- pe carosabil;
- pe trotuare mai inguste de 2,5 m;
- pe spatii verzi.”
”Art.1.9. Agentul economic (societatea comerciala, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala
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sau familiala, mestesugarul, persoana fizica) care doreste sa desfasoare activitati de comert stradal in
Comuna Periam va depune la Primaria Comunei Periam urmatoarele documente :
- actul constitutiv al societatii, dovada autorizarii ca persoana fizica, intreprindere individuala sau
familiala (certificatul constatator emis de O.R.C), carnet de mestesugar sau alte acte constitutive
- certificatul de inregistrare in Registrul Comertului (actualizat conform Ordin nr.337/2007) si extrasul
de registru emis de O.R.C;
- certificat de urbanism, daca se impune;
- contractul/ avizul de ocupare al terenului emis de Primăria Comunei Periam sau, dupa caz, contractul de
inchiriere al terenului cu persoana fizica sau juridica – proprietar al terenului respectiv;
- dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei/avizului de desfasurare a activitatii de comert
stradal.”
”Art.1.10. Taxa de utilizare a domeniului public si taxa de autorizare/avizare vor fi achitate de catre
agentul economic inainte de eliberarea autorizatiei/ avizului de functionare.”
”Art.1.11. Programul de functionare pentru desfasurarea activitatii de comert stradal:
a) – pentru functionarea teraselor sezoniere de alimentatie publica pe o perioada mai mica de 60
de zile, programul de functionare va fi : zilnic 10.00-24.00;
b) – pentru desfasurarea celorlalte activitati mentionate la art.1.5., programul de functionare va fi:
zilnic 08.00-23.00.”
Cu ocazia evenimentelor de interes comunal, programul de funcţionare poate fi prelungit la
cerere, pe perioada evenimentului.
”Art.1.12. Comerciantii care desfasoara activitati de comert stradal au urmatoarele obligatii :
- sa desfasoare activitatea in mod civilizat, cu respectarea normelor in vigoare privind igiena si sanatatea
publica, protectia consumatorilor, provenienta si calitatea marfurilor, linistea si ordinea publica;
- sa pastreze curatenia atat in timpul desfasurarii activitatii pe amplasamentul respectiv cat si la eliberarea
acestuia;
- sa nu amenajeze spatii de depozitare pe suprafetele ocupate/inchiriate;
- sa nu execute constructii definitive pe suprafata pentru care a fost aprobata desfasurarea unei activitati
sezoniere;
- sa utilizeze mobilier stradal adecvat si agreat de Primăria Comunei Periam;
- sa respecte suprafata destinata desfasurarii activitatii prevazuta in contractul/ avizul de ocupare a
terenului;
- sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator;
- sa respecte programul de functionare stabilit de Primaria Comunei Periam, mentionat in autorizatia/
avizul de desfasurare a activitatii de comert stradal;
- sa asigure expunerea estetica a produselor si afisarea in mod vizibil a preturilor/ tarifelor practicate;
- sa asigure paza bunurilor proprii;
- sa asigure personalului de deservire a produselor alimentare echipamentul de protective sanitara si
ecusonul cu datele de identificare ale lucratorului comercial;
- sa detina la punctele de desfacere urmatoarele: documentele privind identificarea agentului economic;
documentele de provenienta ale marfurilor expuse spre vanzare; contractul/avizul de ocupare a terenului,
autorizatia/avizul pentru desfasurarea activitatii de comert stradal; dovada declararii punctului de lucru la
Oficiul Registrului Comertului in situatiile in care activitatea de comert stradal se desfasoara pe o
perioada mai mare de 30 zile; dupa caz , avizele emise de A.S.P Timiş si D.S.V.S.A Timiş pentru
desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor tip pop-corn, vata de zahar, colac secuiesc,
clatite, s.a.a, sau functionarea teraselor sezoniere de alimentatie publica ( inclusive preparare si
comercializare produse la gratar );
- detinatorii de terase sezoniere de alimentatie publica au obligatia sa asigure racordurile la utilitati (apa,
canal, electrice).”
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”Art.1.13. Beneficiarii de amplasamente au obligatia de a incheia cu operatorul de salubritate local un
contract pe o perioada echivalenta cu durata utilizarii amplasamentului si de a efectua si mentine
curatenia si deszapezirea pe o raza de 2 m in jurul amplasamentului.”
”Art.1.14. In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neadecvat
desfasurarii activitatii de comert stradal, agentul economic va fi atentionat sa se doteze, in 24 de ore, cu
mobilierul autorizat si sa elibereze spatiul de mobilierul stradal necorespunzator. In caz contrar,
mobilierul neautorizat va fi ridicat imediat prin masuri administrative.”
”Art.1.15. Avand in vedere necesitatea conservarii caracterului de bun apartinand domeniului public al
terenului ocupat, autoritatea locala poate dispune incetarea totala sau partiala a activitatii, mutarea
temporara sau definitiva a amplasamentului, precum si obligativitatea indeplinirii unor dispozitii speciale,
in cazul aparitiei unor interese cu caracter public.”

Art.IV. La CAP. IV . CONTRAVENTIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA
COMUNEI PERIAM se vor opera următoarele modificări şi completări:
Art.1. va avea următorul conţinut:
”Impiedicarea sau obstructionarea, sub orice forma de catre comerciant sau orice alta persoana, a
organelor autoritatilor in exercitarea atributiilor privind controlul respectarii prevederilor prezentei
hotarari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 800 lei.
Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie
considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) desfasurarea activitatii de comert stradal fara a detine autorizatia/avizul de functionare emisa/emis
de Primaria comunei Periam, cu amenda de la 100 lei la 800 lei si suspendarea activitatii
agentului economic pana la intrarea in legalitate, conform prezentului regulament;
b) amplasarea de parcuri de distractii, circ si alte asemenea, desfasurarea de manifestari culturalartistice, sportive, recreative, de activitati expozitionale cu scop comercial, de campanii
promotionale, de activitati specifice ale artistilor plastici sau formatiilor artistice si desfasurarea
de activitati comerciale in alte locuri decat cele autorizate, cu amenda de la 100 lei la 800 lei si
eliberarea terenului respectiv;
c) comercializarea de alte produse si servicii decat cele mentionate in autorizatia/avizul de
functionare emisa/emis de Primaria comunei Periam, cu amenda de la 100 lei la 600 lei.
In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi
ridicat imediat de catre proprietarul acestuia, in caz contrar Primaria comunei Periam va proceda la
ridicarea neconditionata a acestuia, prin masuri administrative, fara ca institutia sa raspunda de
eventualele pagube produse mobilierului.”
Art.2. va avea următorul conţinut:
”Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100-400 lei urmatoarele fapte:
a) desfasurarea de activitati de comert in zone publice, cu incalcarea prevederilor
autorizatiei/avizului de functionare;
b) functionarea oricarui exercitiu comercial fara plata taxei de ocupare a domeniului public;
c) efectuarea de fapte care aduc prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator.”
Art.3. va avea următorul conţinut:
”Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 100-800 lei urmatoarele fapte:
a) nerespectarea ordinii si linistii publice, crearea de disconfort riveranilor ;
b) nepastrarea curateniei in perimetrul amplasamentului si nedotarea cu un recipient standardizat
pentru colectarea deseurilor.”
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Art.V. CAPITOLUL V – DISPOZITII FINALE va avea următorul continut:
”Art.1. Prezenta hotarare se aplica terenurilor apartinand domeniului public si/sau privat al Comunei
Periam, pe care se desfasoara activitati de comercializare sau prestari de servicii catre populatie si care
prin destinatia lor devin de interes public.
Art.2. Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data incheierii
procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii prevazute in prezentul regulament, agentul constatator facand mentiune despre aceasta
posibilitate in procesul-verbal.
Art.3. În cazul nerespectarii prevederilor din autorizatia/avizul de desfasurare a activitatii de comert
stradal, in mod repetat, aceasta poate fi suspendata sau retrasa definitiv, in raport cu gravitatea abaterii
sesizate de agentul constatator. Masura suspendarii sau retragerii autorizatiei/avizului de functionare se
stabileste prin dispozitia primarului.
Art.4. Sanctiunile prevazute la Cap.IV se aplica, dupa caz, persoanelor juridice, persoanelor fizice
autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale si persoanelor fizice.
Art.5. Prevederile prezentului regulament referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile
Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata.
Art.6. Contraventiile prevazute in prezentul regulament se constata si se sanctioneaza de catre primar,
imputernicitii acestuia si de reprezentanti ai Politiei Periam.

ANEXE la prezentul Regulament

Anexa nr.1 – Cerere pentru eliberarea avizului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ
stradal
Anexa nr.2 – Aviz de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal
Anexa nr.3 – Cerere pentru eliberarea autorizatiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ
stradal
Anexa nr.4 – Aviz de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal
Anexa nr.5 – Contract/Aviz de ocupare temporară a domeniului public/privat al comunei Periam
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