ANEXA 1 la H.C.L. nr. 18 /20.08.2012

REGULAMENT DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL PE
RAZA COMUNEI PERIAM

CAP. I . NORME GENERALE
Prezentul regulament reglementeaza desfasurarea activitatilor de comert stradal in zone publice fiind
întocmit în baza
- Legii 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata
prin legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 99/2000 aprobata prin
HG 333/2003
- HG 348/2004 privind exercitarea comertului in zone publice ;
Scopul reglementarii comertului in zone publice este de a crea un cadru de desfasurare a activitatilor de
comercializare a produselor si serviciilor de piata, care sa respecte principiile concurentei loiale, de
protejare a vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor, precum si a mediului.
Art.1
In contextul prezentelor norme, prin zone publice se intelege:
- trotuare si zone pietonale, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei
publice;
- piete, targuri, pasaje, parcuri, scuaruri, gradini publice;
- terenuri apartinând domeniului public, amenajate sau neamenajate.
Desfasurarea operatiunilor comerciale in structuri de vânzare cu sediu permanent, temporar sau
sezonier,dupa caz, in zone publice se face numai in baza autorizatiei autoritatii administratiei publice
locale.
Art.2
Prin comert stradal, in sensul prezentei hotarari, se intelege activitatea de comercializare cu amanuntul, in
zone publice, a produselor alimentare si nealimentare in afara spatiului magazinelor prin standuri, tonete,
rulote mobile, mobilier stradal (chioscuri) si terase sezoniere de alimentatie publica amplasate pe
domeniul public, sau domeniul privat, pe o perioada determinata.
Nu este permis comerţul stradal ambulant pe străzile localităţii Periam, de către persoane care îşi prezintă
produsele din casă în casă.
Art.3
Activitatea de comert stradal în comuna Periam se desfasoara de catre agentii economici - societati
comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau asociatii familiale, in baza
autorizatiei eliberata de Primaria comunei Periam.
Autorizatia se elibereaza la cererea agentilor economici, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament, in baza urmatoarelor documente:
- cerere tip ;
- xerocopie Certificat de producător (dacă este cazul).
Autorizatia de functionare pentru activitatea de comert stradal se elibereaza cu plata anticipata a taxelor

aferente stabilite prin hotarare a Consiliului Local Periam si anume :
- taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice.
Art.4
Desfasurarea activitatii de comert stradal fara autorizatie de functionare emisa de Primaria comunei
Periam sau cu incalcarea prevederilor acesteia se sanctioneaza conform prevederilor legale si a
prezentului regulament.
In cazul nerespectarii mentiunilor din autorizatie, constatate in mod repetat, aceasta va fi retrasa definitiv.
Masura retragerii definitive se stabileste prin dispozitia primarului, la propunerea agentului constatator.
Art.5
In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi
ridicat imediat si neconditionat, prin masuri administrative.
Art.6
Agentilor economici care au debite restante sau amenzi contraventionale neachitate nu li se elibereaza
autorizatii de functionare pana la achitarea tuturor obligatiilor financiare fata de Primaria comunei Periam
si obtinerea certificatului fiscal eliberat de Serviciul Venituri din Cadrul Primariei Periam .
Art.7
Persoanele fizice autorizate pot ocupa un singur amplasament pentru desfasurarea activitatii.

CAP. II. AMPLASAMENTE
Art. 1. Primaria comunei Periam poate elibera autorizatii de comert in urmatoarele zone:
1) În CENTRU (LA PIATRĂ), în urmatoarele conditii :
- pentru CENTRUL localităţii se pot elibera autorizatii de comercializare a produselor agroalimentare,
legume, fructe, produselor lactate, oua, miere si produselor apicole, produselor de panificaţie, precum si a
unor articole de uz gospodaresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, ca si a unor articole
nealimentare de cerere curenta;
2) pentru spaţiile aflate pe marginea drumurilor publice, se pot elibera autorizatii de comercializare a
produselor agroalimentare, legume, fructe , cu excepţia spaţiilor prevăzute la art. 3.
Autorizatia se elibereaza pe perioada unui an calendaristic, in limita locurilor disponibile .
3). IN ZONA PERIAM PORT in urmatoarele conditii :
-pe perioada desfăşurării anumitor evenimente (Ruga, Zilele Periamului, Concerte etc.) se pot elibera
autorizaţii pentru activităţi de comerţ stradal, cît şi pentru preparare şi vânzare in aer liber a tuturor
sortimentelor culinare (mici, gratar, frigarui, porumb fiert etc).
Art.2. Se pot elibera autorizatii de comert stradal:
- pentru amenajarea teraselor estivale cu profil de alimentatie publica in fata punctului de lucru, sau
in zone publice special amenajate si destinate acestui scop, la cererea detinatorilor spatilor comerciale
respective, cu respectarea regulamentului in vigoare privind calitatea amenajarii.
- pentru ocuparea locului public din fata magazinelor, temporar, pentru amplasarea lazilor de inghetata,
a vitrinelor de racoritoare sau a aparatelor de pop-corn pe teren proprietatea detinatorilor spatiilor
respective sau pe domeniul public, numai in cazul chioscurilor, model tip impus de administratia
publica locala, prevazute cu spatiu lateral.
- pentru campanii publicitare, promotionale, actiuni culturale sau sportive, sanitare, prezentare de carte,
pe o perioada ce nu poate depasi 30 zile .

Art. 3. Nu se elibereaza autorizatii de comert stradal si se interzice desfasurarea activitatilor comerciale :
- expunerea in afara spatiilor autorizate a produselor alimentare (legume, fructe, produse de panificatie
si patiserie, produse si preparate din carne, cat si produse specifice activitatii de alimentatie publica) sau
nealimentare (imbracaminte, incaltaminte, alte produse industriale );
- in afara spatiilor autorizate, situate pe cai de acces;
- la minim 50 m de intrarea in biserici.
Art. 4. Alte cazuri. Evenimente. Parteneriate . Asocieri.
Exceptie de la prevederile prezentului regulament fac diverse evenimente: actiuni sau festivaluri
organizate de Primaria Periam sau la care Primaria este partener sau asociat.

CAP.III. OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI DE
COMERT STRADAL
Art. 1. Comerciantii care desfasora activitati de comert stradal au urmatoarele obligatii:
1.1. Sa detina autorizatie de comert eliberata de Primaria Periam, valabila.
1.2. Sa respecte conditiile impuse prin autorizatia de comert si sa achite taxa zilnică pentru utilizarea
temporară a locurilor publice anticipat pentru perioada pentru care solicita autorizarea. Daca perioada
depaseste 30 zile, taxa se va achita lunar, pana in data de 5 a fiecarei luni pentru luna respectiva.
1.3. Sa desfasoare activitati de comert stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor privind:
a) igiena si sanatatea publica;
b) protectia consumatorilor;
c) provenienta si calitatea marfurilor;
d) utilizarea mijloacelor de cantarire autorizate;
e) linistea si ordinea publica .
1.4. Sa respecte urmatoarele cerinte privind activitatea la punctul de lucru autorizat :
a) Sa respecte ordinea si linistea publica, sa nu creeze disconfort riveranilor ;
b) sa pastreze curatenia in perimetrul amplasamentului si sa aiba punctul de lucru dotat cu un recipient
standardizat pentru colectarea deseurilor ;
c) Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator .

CAP.IV. CONTRAVENTIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA COMUNEI
PERIAM
Art.1. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu AMENDA CUPRINSA INTRE 150-200 LEI
urmatoarele fapte :
- Desfasurarea activitatii de comert stradal fara autorizatie de functionare emisa de Primaria comunei
Periam
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 cestuia , prin masuri administrative, fara ca institutia sa raspunda de
eventualele pagube produse mobilierului ;
- Prepararea in aer liber a alimentelor, in zonele interzise prin prezentul regulament.
Art.2. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu AMENDA CUPRINSA INTRE 80-150 LEI
urmatoarele fapte:

- desfasurarea de activitati de comert in zone publice, cu incalcarea prevederilor autorizatiei de comert ;
- functionarea oricarui exercitiu comercial fara plata taxei de ocupare a domeniului public;
- efectuarea de fapte care aduc prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator.
Art.3. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu AMENDA CUPRINSA INTRE 100-200 LEI
urmatoarele fapte:
- nerespectarea ordinii si linistii publice, crearea de discomfort riveranilor ;
- nepastrarea curateniei in perimetrul amplasamentului si nedotarea cu un recipient standardizat pentru
colectarea deseurilor ;

CAPITOLUL V – DISPOZITII FINALE
Art.1. Prezenta hotarâre se aplica si terenurilor apartinand domeniului privat, 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 .

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.1
La Regulamentul stradal

VIZAT
PRIMAR

CERERE PENTRU ELIBERARE AVIZ DE FUNCŢIONARE PENTRU
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL

Domnule primar,

Subsemnat/ul(a)________________________________________, având CNP
_________________________________,
posesor
al
C.I./B.I.
seria
___,
nr.
________________, domiciliat/ă în jud._______________, loc._________________,
str._____________________ , nr. ___, bl.___, sc.____, et.____, ap.____, în calitate de
______________________ al ____________________________________, cu sediul în
loc.______________________, str.__________________, nr._____, bl.___, sc.____, ap.____,
jud.__________________, C.U.I.___________________________, înregistrat la ORC sub nr.
___/_____/___________, vă rog să aprobaţi eliberarea avizului de funcţionare pentru
desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în localitatea Periam, pe următorul amplasament:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________,
în perioada ___________________________________.
Vă mulţumesc,

Numele prenumele şi semnătura,
___________________________
___________________________

Locul şi data:____________________

ANEXA nr.2
La Regulamentul stradal

AVIZ DE FUNCŢIONARE PENTRU
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL
NR.
/

Ca urmare a cererii nr............../.....…............ adresate de…………………………............... cu
domiciliul/sediul in judetul ………………………… localitatea …...……………….
Strada…………………….. nr………. bloc….... Scara……. etaj………… ap……… înregistrată la
Oficiul
Registrului
Comerţului
sub
nr……………………...
Cod
Fiscal……………………………………………
În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Periam nr………..…. privind utilizarea temporară
a locurilor publice din comuna Periam, se

AVIZEAZĂ:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
în localitatea Periam, Str......................................................................................................
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ………..………mp.
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

PRIMAR,
_______________________

