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REGULAMENT CADRU
privind eliberarea autorizaţiilor şi avizelor de funcţionare pentru agenţii
economici de pe raza comunei Baciu

Capitolul 1 - Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în baza:
✓ Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
✓ Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
✓ Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă
✓ Art. 63 alin (1) lit d), alin (5) lit g) şi alin (6) din Legea nr. 215/2001, cu completările
şi modificările uterioare, privind administraţia publică locală
✓ Legii nr. 61/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind
ordinea şi liniştea publică
✓ Hotărârea guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităiţlor de
alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice
✓ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare
✓ Legea nr. 12/1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
✓ Ordonanţei nr. 2/2001, cu completările şi modificările ulterioare, privind regimul
juridic al contravenţiilor
iar scopul lui este asigurarea cadrului organizatoric necesar desfăşurării de activităţi
economice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţa loială a agenţilor
economici
Art. 2. Desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul comunei Baciu, de către agenţii
economici, persoane fizice sau juridice, în spaţii proprietate privată sau de stat se va face în
baza:
✓ Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform art. 15
din Legea nr. 359/2004, pentru toţi agenii economici
✓ a Avizului de funcţionare eliberat de Primăria Baciu pentru toţi agenţii economici
✓ a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică eliberată de
Primăria Baciu în conformitate cu prevederile art. 63 alin (1) lit d), alin (5) lit g) şi
alin (6) din Legea nr. 215/2001, cu completările şi modificările uterioare, privind
administraţia publică locală şi art. 268 alin (5) şi (6) din Codului Fiscal al României,
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cu completările şi modificările ulterioare, pentru agenţii economici care desfăşoară
activităţi potrivit Clasificării activităţilor din economia naională - CAEN 5610 (5530)
– restaurante şi 5630 (5540) - baruri
✓ a Autorizaţiei SPECIALE pentru videoteci şi discoteci eliberată de Primăria Baciu
în conformitate cu prevederile art. 63 alin (1) lit d), alin (5) lit g) şi alin (6) din Legea
nr. 215/2001, cu completările şi modificările uterioare, privind administraţia publică
locală şi art. 275 alin (1), (2), (3) şi (4) din Codului Fiscal al României, cu
completările şi modificările ulterioare, pentru agenţii economici care desfăşoară
activităţi potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN 9002 (923)
– activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole, săli de dans, discoteci) şi
9329 – alte activităţi recreative şi distractive

Capitolul 2 – Avizele şi autorizaţiile de funcţionare

2.1. AVIZUL DE FUNCŢIONARE
Art. 3. AVIZUL DE FUNCŢIONARE
(1) Eliberarea Avizului de funcţionare se va face în baza cererilor şi a documentaţiei
întocmite de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale,
conform anexei nr. 1 la prezentul regulament (anexă la Ordonanţa nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă).
(2) În vederea obţinerii Avizului de funcţionare, sunt necesare următoarele acte (în
xerocopie):
✓ Cerere tip (conform anexei nr. 2 la prezentul regulament) – pentru toţi
agenţii economici
✓ Certificat de înregistrare la Registrul Comerului – pentru toţi agenţii
economici
✓ Certificat constatator privind autorizarea funcţionării sediului şi a punctelor
de lucru (eliberat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind ...
autorizarea funcţionării persoanelor juridice) – pentru toţi agenţii
economici
✓ Extrasul CF sau contractul de închiriere, locaţie sau contractul de ocupare a
domeniului public – pentru toţi agenţii economici
✓ Autorizaţia de construire pentru construcţiile noi (realizate începând cu
anul 2003) – pentru toţi agenţii economici unde este cazul
✓ Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară
activitatea comercială – pentru toţi agenţii economici
✓ Autorizaţia P.S.I., după caz, (verso formular de cerere) – pentru agenţii
economici care intră sub incidenţa HG nr. 1739 din 2006
✓ Dovada îndeplinirii cerinţelor profesionale pentru personalul angajat în
efectuarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi
alimentaţie publică – pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi
comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaţie publică (tabel
vizat de comerciant şi responsabilul de resurse umane)
✓ Agenţii economici ce desfăşoară la punctul de lucru activităţi de
alimentaţie publică (restaurante, baruri, disco-bar, cafe-bar şi altele
similare) şi solicită orar de funcţionare după ora 23.00, vor prezenta
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i. un contract încheiat cu o persoană specializată în asigurarea ordinii
şi liniştii publice, vizat de Poliţia Baciu sau a unui contract
încheiat cu o societate de protecţie şi pază.
ii. Plan de paza aprobat si vizat de Politia Baciu.
iii. Acordul scris al vecinilor pe o raza de 150 m ,care va cuprinde
numele si prenumele , adresa, seria si nr. CI, semnatura, data
iv. Asigurarea a 10 locuri de parcare in locuri avizate de catre primarie
si Politia Comunala
✓ Declaraţia tip, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind
încadrarea pe tipuri a unităilor de alimentaţie publică neincluse în
structurile de primire turistice – în cazul restaurantelor, braseriilor,
pizzeriilor, berăriilor, barurilor, cafenelelor, discotecilor, fast-food-urilor,
unităţilor de tip bufet, bodegă, birt, rotiserie, unităţi de tip pub şi bistro,
cabaret, unităţi de tip cofetărie şi patiserie. În acestă categorie se încadrează
şi: cofetăriile şi bomboneriile, patiseriile, plăcintăriile, covrigăriile,
gogoşeriile, ceainăriile, restaurantele cu caracter social, cantinele
restaurant, restaurantele cu autoservire (self service), terasele şi grădinile
de vară (anexa nr.3 la prezentul regulament).
✓ Declaraţia tip, pe propria răspundre, privind structura de vânzare (anexa nr.
4 la prezentul regulament) – pentru toţi agenţii economici
✓ Dovada achitării taxei pentru emiterea avizului de funcionare – pentru toţi
agenţii economici
(3) Modelul Avizului de funcţionare este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul
regluament.
(4) Avizul de funcţionare se emite de către comisia stabilită prin dispoziţia
primarului Comunei Baciu în termen de 30 zile de la data înregistrării
documentaţiei.
(5) Nu se eliberează Avizul de funcţionare în următoarele situatii:
✓ Aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de
valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
✓ Activitatea comercială se realizează în spaţii improvizate;
✓ Activitatea desfăşurată aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate
locuinţelor colective sau individuale;
✓ Se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare;
✓ Avizul contravine planului urbanistic general şi criteriilor generale privind
determinarea zonelor şi locurile de vânzare din localităţi. Restricţiile ce se
impun vor fi stabilite de către biroul de urbanism şi amenajarea teritoriului.
(6) Schimbarea adresei, activităţilor exercitate sau al agentului economic de care
aparţine unitatea, a orarului de funcţionare, schimbarea locaţiei sau a suprafeţelor
de vânzare,nevizarea in termenul stabilit , atrage după sine anularea avizului de
funcţionare şi solicitarea unui nou aviz.Valabilitatea avizului de functionare si a
vizei anuale e este de 1 an calendaristic
(7) Orarul de funcţionare se va afişa în mod obligatoriu la intrarea în unitate, în mod
vizibil din exterior, comerciantul asigurând respectarea acestuia, în conformitate
cu Avizul de funcţionare.
(8) Emitentul îşi rezervă dreptul de a retrage Avizul de funcionare, în cazul unor
reclamaţii ulterioare întemeiate sau în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice în
mod repetat.
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(9) Agenţii economici cărora li s-a retras Avizul de funcţionare au obligaţia de a
preda avizul organului emitent în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării
retragerii.
(10) Avizul de funcţionare este valabil numai cu viza anuală.
(11) Taxa pentru emiterea/modificarea Avizului de funcţionare, începând cu anul
2015 se stabilește la 100 lei şi se achită anticipat eliberării/modificării acestuia.
Pentru anii următori, taxa pentru emiterea Avizului de funcţionare se va stabili
prin Hotărâri ale Consiliului Local Baciu.
(12) Vizarea anuală a Avizului de funcionare se va efectua în perioada 1-25
decembrie anul curent, pentru anul următor. Taxa pentru viza anuală a Avizului de
funcţionare se stabilește începând cu anul 2015, după cum urmează:
a) Construcţii provizorii (gherete) 50 lei.
b) Structuri de vânzare, a căror suprafeţe ale sălilor de servire (conform
declaraţiilor pe propria răspundere) sunt:
I. De până la 50 mp – 100 lei
II. Între 50 şi 100 mp 150 lei
III. Între 100 şi 200 mp – 200 lei
IV. Mai mare de 200 mp – 250 lei
Pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi de alimentaţie
publică, iar localul respectiv deţine categorie stabilită de către Ministerul Turismului, taxa de
viză anuală este:
V. local de – 200 lei
VI. local de – 300 lei
VII. local de – 400 lei
VIII. local de – 500 lei
c) În situaţia în care nu coincide taxa de viză pentru spațiile ce dețin o anumită
suprafață a sălii de servire cu cea aferentă categoriei de local, atunci se percepe
taxa care este mai mare. Exemplu: Dacă un local de 3 (taxa de 300 lei/an) are
suprafaţa de servire (a barului şi respectiv a restaurantului) mai mare de 200
mp (taxa de 250 lei/an), taxa care se percepe va fi cea mai mare, respectiv 300
lei/an.
Art. 4. Se consideră contravenţii situaţiile în care, în urma verificărilor efectuate în teren de
către inspectorii cu atribuţii de control, a Primăriei Baciu și a Poliției Baciu, se constată că
ageniţi economici care desfăşoară activități comerciale cu referire la produsele alimentare,
nealimentare şi la serviciile de piaţă prevăzute în anexa 3 la HG nr. 333/2003 pentru
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/200 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, pecum şi în anexa nr. 1 la prezentul
regulament, următoarele:
(1) nu au înregistrat la Primăria comunei Baciu, până la data controlului, documentaţia
în vederea obinerii avizului de funcţionare din partea autorităţii administraţiei publice
locale
(2) nu au completat documentaţia în vederea obţinerii avizului de funcţionare din
partea autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 zile de la data la care li
s-a comunicat în scris, prezentul regulament
(3) nu au ridicat avizul emis de către autoritatea administraţiei publice locale, în
termen de 30 zile de la data la care au fost înştiinţaţi în scris sau prin invitaţii
transmise în urma deplasărilor în teren, urmând a se aplica sancţiuni
(4) nu au depus avizul de funcţionare, în perioada stabilită, în cazul retragerii acesteia
la autoritatea care a eliberat-o.
(5) nu are viza anuala valabila
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Art. 5. Contravenţiile stabilite mai sus, se sancţionează cu amenzi, după cum urmează:
a) pentru încălacrea prevederilor pct. (1) , (2) si (5) din art. 4, amenda este
cuprinsă între 1000-2000 lei, iar agentul constatator poate să stabilească prin
procesul verbal de constatare şi sancţionare şi suspendarea activităţii de la
punctul de lucru, până la înregistrarea documentaţiei în vederea obţinerii
avizului şi/sau autorizaţiilor de funcţionare;
b) pentru încălcarea prevederilor pct. (3) din art. 4 amenda este cuprinsă între
500-1000 lei.
c) pentru încălcarea prevederilor pct. (4) din art. 4 amenda este de 2500 lei.
Pentru amenzile, a căror cuantum este stabilit al pct. a), b) şi c), agenţii economici au
posibilitatea de a achita, în 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute,
conform art. 28 şi 29 din OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002.

2.2. AUTORIZAŢIA PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Art. 6. AUTORIZAŢIA PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
(1) Eliberarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
se va face în baza cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici
care desfăşoară activităţi comerciale, potrivit Clasificării activităţilor din
economia naţională – CAEN, în clasa 5610 (5530) – restaurante şi 5630 (5540) –
baruri
(2) În vederea obţinerii Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, sunt necesare următoarele acte (în xerocopie):
a. Cerere tip (conform anexei nr. 6 la prezentul regulament) – pentru toţi
agenţii economici care solicită autorizaţia
b. Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia
c. Certificat constatator privind autorizarea funcţionării sediului şi a punctelor
de lucru (eliberat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind ...
autorizarea funcţionării persoanelor juridice) – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia
d. Avizul de funcţionare eliberat de Primăria Baciu – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia
e. Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică – pentru toţi agenţii economici care
solicită autorizaţia
f. Dosar plic – pentru toţi agenţii economici care solicită autorizaţia
(3) Modelul Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul regluament.
(4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se emite de
către comisia stabilită prin dispoziţia primarului Comunei Baciu în termen de 30
zile de la data înregistrării documentaţiei.
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(5) Schimbarea adresei, activităţilor exercitate sau al agentului economic de care
aparţine unitatea sau schimbarea locaţiei, atrage după sine anularea Autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi solicitarea uneia noi.
(6) Agenţii economici cărora li s-a retras Avizul de funcţionare au obligaţia de a
preda şi Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
organului emitent în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării retragerii.
(7) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este valabil
numai cu viza anuală.
(8) Taxa pentru emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, pentru anul 2012 este de 500 lei/an şi se achită anticipat
eliberării acestuia. Pentru anii următori, taxa pentru emiterea Autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va stabili prin Hotărâri ale
Consiliului Local Baciu.
(9) Vizarea anuală a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică se va efectua în perioada 1-28 decembrie anul curent, pentru anul următor.
Taxa pentru viza anuală a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică pentru anul 2012 este de 500 lei/an şi se achită anticipat
vizării acesteia. Pentru anii următori, taxa pentru vizarea Autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va stabili prin Hotărâri ale
Consiliului Local Baciu.
(10) Conform prevederilor art. 268 alin. (5) din Codul Fiscal al României şi ale
normelor de aplicare taxele pentru eliberarea /vizarea anuală a Autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sunt anuale, se stabilesc
prin hotărâri ale consiliilor locale, şi se achită integral, anticipat eliberării
acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
Art. 7. Se consideră contravenţii situaţiile în care, în urma verificărilor efectuate în teren de
către inspectorii cu atribuţii de control, al Poliției Comunale Baciu sau al Primăriei Baciu, se
constată că agenții economici care desfăşoară activităţi comerciale potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională – CAEN, în clasa 5610 (5530) – restaurante şi 5630
(5540) – baruri, următoarele:
(1) nu au înregistrat la Primăria Comunei Baciu, până la data controlului,
documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din partea autorităţii
administraţiei publice locale
(2) nu au completat documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din
partea autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 zile de la data la care li
s-a comunicat în scris, prezentul regulament
(3) nu au ridicat autorizaia emisă de către autoritatea administraţiei publice locale, în
termen de 30 zile de la data la care au fost înştiinţaţi în scris sau prin invitaţii
transmise în urma deplasărilor în teren, urmând a se aplica sancţiuni
(4) nu au depus autorizaţia de funcţionare, în perioada stabilită, în cazul retragerii
acesteia la autoritatea care a eliberat-o.
Art. 8. Contravenţiile stabilite mai sus, se sancţionează cu amenzi, după cum urmează:
a) pentru încălacrea prevederilor pct. (1) şi (2) din art. 7, amenda este cuprinsă
între 1000-2000 lei, iar agentul constatator poate să stabilească prin procesul
verbal de constatare şi sancţionare şi suspendarea activităţii de la punctul de
lucru, până la înregistrarea documentaţiei în vederea obţinerii avizului şi/sau
autorizaţiilor de funcţionare;
b) pentru încălcarea prevederilor pct. (3) din art. 7 amenda este cuprinsă între
500-1000 lei.
c) pentru încălcarea prevederilor pct. (4) din art. 7 amenda este de 2500 lei.
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Pentru amenzile, a căror cuantum este stabilit al pct. a), b) şi c), agenţii economici au
posibilitatea de a achita, în 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute,
conform art. 28 şi 29 din OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002.

2.3. AUTORIZAŢIA SPECIALĂ PENTRU VIDEOTECI ŞI DISCOTECI
Art. 9 AUTORIZAŢIA SPECIALĂ PENTRU VIDEOTECI ŞI DISCOTECI
(1) Prin discotecă, în sensul prezentului regulament şi al normelor de aplicare ale
Codului fiscal al României, se înelege activitatea artistică şi distractivă desfăşurată
într-o incintă prevăzută cu instalaţii electronice speciale de lumini, precum şi de
redare şi audiţie de muzică, unde se dansează, indiferent de cum este denumită ori
de felul cum este organizată ca activitate, respectiv:
a) Integrată sau conexă activităţilor comerciale de natura celor ce intră sub
incidenţa CAEN 9002 (923) – activităţi suport pentru interpretare artistică
(spectacole, săli de dans, discoteci) şi 9329 – alte activităţi recreative şi
distractive
b) Integrată sau conexă oricăror alte activităţi nemenţionate la lit a)
c) Individuală
d) Cu sau fără disc-jokey
(2) Nu sunt de natura discotecilor activităţile prilejuite de organizarea de nunţi, de
botezuri , revelioane , onomastici , mese festive si alte activitati organizate cu
aprobarea primarului .
(3) Prin videotecă, în sensul prezentului regulament şi al normelor de aplicare ale
Codului fiscal al României, se înelege activitatea artistică desfăşurată într-o incintă
prevăzută cu instalaţii electronice speciale de redare şi vizionare de filme.
(4) În cazul videotecilor şi discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea,
înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi al
abonamentelor.
(5) Eliberarea Autorizaţiei speciale pentru videoteci şi discoteci se va face în baza
cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici care desfăşoară
activităţi comerciale, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională –
CAEN 9002 (923) – activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole, săli
de dans, discoteci) şi 9329 – alte activităţi recreative şi distractive
(6) În vederea obţinerii Autorizaţiei speciale pentru videoteci şi discoteci, sunt
necesare următoarele acte (în xerocopie):
a. Cerere tip (conform anexei nr. 8 la prezentul regulament) – pentru toţi
agenţii economici care solicită autorizaţia specială
b. Certificat de înregistrare la Registrul Comerului – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia specială
c. Certificat constatator privind autorizarea funcţionării sediului şi a punctelor
de lucru (eliberat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind ...
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d.
e.

f.

g.

autorizarea funcţionării persoanelor juridice) – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia specială
Avizul de funcţionare eliberat de Primăria Baciu – pentru toţi agenţii
economici care solicită autorizaţia specială
Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică eliberat
de Primăria Baciu – pentru toţi agenţii economici care solicită autorizaţia
specială
Dovada achitării taxei pentru emiterea Autorizaţiei speciale pentru
videoteci şi discoteci – pentru toţi agenţii economici care solicită
autorizaţia specială
Dosar plic – pentru toţi agenţii economici care solicită autorizaţia specială

(7) Modelul Autorizaţiei speciale pentru videoteci şi discoteci este prezentat în
anexa nr. 9 la prezentul regluament.
(8) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc întro videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei
incintei unde are loc activitatea/manifestarea artistică.
(9) Impozitul se stabileşte pentru fiecar zi de manifestare artistică sau de activitate
distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei
videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local astfel:
a) în cazul videotecilor 1,00 lei/mp, pentru localităţile de rangul V (Corușu, Mera,
Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu) şi 1,10 lei/mp pentru localităţile de
rangul IV (Baciu)
b) în cazul discotecilor 2 lei/mp, pentru localităţile de rangul V (Corușu, Mera,
Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu) şi 2,20 lei/mp pentru localităţile de
rangul IV (Baciu)
(10) Autorizaţia specială pentru videoteci şi discoteci se vizează lunar, până pe
data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele
respective.
(11) Agenţii economici care solicită eliberarea/vizarea lunară a Autorizaţiei
speciale pentru videoteci şi discoteci au obligaţia de a depune o declaraţie
(conform anexei nr. 10 la prezentul regulament), la compartimentul taxe şi
impozite locale din Primăria Baciu, privind spectacolele programate pe durata unei
luni calendaristice. Declaraţia se depune până pe data de 15, inclusiv, a lunii
precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.
(12) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor şi
discotecilor, prin incintă se înţelege spaţiul închis în interiorul unei clădiri,
suprafaţa teraselor sau suprafaţa de teren afectată pentru organizarea acestor
activităţi artistice şi distractive.
(13) Pentru dimensionarea suprafeţei incintei în funcţie de care se stabileşte
impozitul pe spectacole se însumează suprafeţele utile afectate acestor activităţi,
precum şi, acolo unde este cazul, suprafaţa utilă a incintelor în care se consumă
băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanţii stau în
picioare sau pe scaune, precum şi supafaţa utilă a oricăror alte incinte în care se
desfăşoară o activitate distractivă conexă programelor de videotecă sau discotecă.
(14) Prin zi de funcţionare se înţelege intervalul de timp de 24 de ore, precum şi
orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă
sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile
calendaristice consecutive.
(15) Contribuabilii care solicită Autorizaţia specială pentru videoteci şi discoteci
au obligaţia să prezinte releveul suprafeţei incintei o dată cu depunerea declaraţiei
fiscale lunare, la viza lunară a autorizaţiei, şi ori de câte ori intervine o modificare
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a acestei suprafeţe, ţinând seama de prevederile pct. 179 alin. (1) şi (2) din normele
de alpicare ale Codului Fiscal al României.
(16) Autorizaţia specială pentru videoteci şi discoteci se emite de către comisia
stabilită prin dispoziţia primarului Comunei Baciu în termen de 30 zile de la data
înregistrării documentaţiei.
(17) Schimbarea adresei, activităţilor exercitate sau al agentului economic de care
aparine unitatea sau schimbarea locaţiei, atrage după sine anularea Autorizaţiei
speciale pentru videoteci şi discoteci şi solicitarea uneia noi.
(18) Agenii economici cărora li s-a retras Avizul de funcţionare sau Autorizaţia
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică au obligaţia de a preda şi
Autorizaţia specială pentru videoteci şi discoteci organului emitent în termen de
5 zile lucrătoare de la data comunicării retragerii.
(19) Autorizaţia specială pentru videoteci şi discoteci este valabil numai cu viza
lunară.
(20) Viza lunară a Autorizaţiei speciale pentru videoteci şi discoteci se aplică
doar dacă agentul economic care deţine autorizaţia a depus declaraţia menionată la
pct. (11) din prezentul articol şi au achitat toate obligaţiile de plată la bugetul local
ce decurg din aceasta.
(21) Taxa pentru emiterea Autorizaţiei speciale pentru videoteci şi discoteci,
începând cu anul 2014 este de 100 lei/an şi se achită anticipat eliberării acestuia.
Pentru anii următori, taxa pentru emiterea Autorizaţiei speciale pentru videoteci
şi discoteci se va stabili prin Hotărâri ale Consiliului Local Baciu.
(22) Organizarea de discoteci sau videoteci fara obtinerea autorizatiei speciale intra
sub incidenta legii
Art. 10. Se consideră contravenţii situaţiile în care, în urma verificărilor efectuate în teren de
către inspectorii cu atribuţii de control, al Poliţiei Comunale Baciu sau al Poliţiei comunitare
Baciu, se constată că agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN 9002 (923) – activităţi suport pentru
interpretare artistică (spectacole, săli de dans, discoteci) şi 9329 – alte activităţi recreative şi
distractive, următoarele:
(1) nu au înregistrat la Primăria comunei Baciu, până la data controlului, documentaţia
în vederea obţinerii autorizaţiei speciale de funcţionare din partea autorităţii
administraţiei publice locale
(2) nu au completat documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei speciale de
funcţionare din partea autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 zile de
la data la care li s-a comunicat în scris, prezentul regulament
(3) nu au ridicat autorizaţia specială emisă de către autoritatea administraţiei publice
locale, în termen de 30 zile de la data la care au fost înştiinţaţi în scris sau prin invitaţii
transmise în urma deplasărilor în teren, urmând a se aplica sancţiuni
(4) nu au depus autorizaţia specială de funcţionare, în perioada stabilită, în cazul
retragerii acesteia la autoritatea care a eliberat-o.
(5) lipsa autorizatiei speciale de functionare
Art. 11. Contravenţiile stabilite mai sus, se sancţionează cu amenzi, după cum urmează:
a) pentru încălacrea prevederilor pct. (1) si (2) din art. 10, amenda este
cuprinsă între 1000-2000 lei, iar agentul constatator poate să stabilească prin
procesul verbal de constatare şi sancţionare şi suspendarea activităţii de la
punctul de lucru, până la înregistrarea documentaţiei în vederea obţinerii
avizului şi/sau autorizaţiilor de funcţionare;
b) pentru încălcarea prevederilor pct. (3) din art. 10 amenda este cuprinsă între
500-1000 lei.
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c) pentru încălcarea prevederilor pct. (4) si (5) din art. 10 amenda este de 2500
lei.
Pentru amenzile, a căror cuantum este stabilit al pct. a), b) şi c), agenţii economici au
posibilitatea de a achita, în 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute,
conform art. 28 şi 29 din OG nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002.

Capitolul 3 – Reglementări privind comerţul stradal
Art. 12. Prin comerţ stradal, în sensul prezentului regulament, se înţelege activitatea de
comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare în standuri, gherete,
tonete şi terase amplasate pe domeniul public sau privat al comunei Baciu, pe o perioadă
determinată, în locuri aprobate de către Primăria comunei Baciu.

3.1. Autorizarea activităţii de comerţ stradal

Art. 13. Activitatea de comerţ stradal pe teritoriul comunei Baciu se desfăsoară de
către agenţi economici, societăţi comerciale, persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale,
în baza autorizaţiei de construire emisă în baza Legii nr.50/1991, republicată sau a acordului
primarului emis în baza Legii 60/1991, republicată. După prezentarea acestora se va întocmi
abonamentul (autorizaţia) de comerţ stradal pentru terenul ocupat, de către Serviciul Taxe şi
Impozite locale şi Serviciul de Urbanism şi amenajarea teritoriului.
Art. 14. În vederea eliberării abonamentului de comerţ stradal, comercianţii vor
depune la Primăria Baciu un dosar plic, cu următoarele documente (xerocopii):
✓ cerere tip (anexa nr. 11 la prezentul regulament);
✓ certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului si certificat constatator emis
pentru autorizarea funcţionării punctului de lucru;
✓ statutul societăţii, după caz;
✓ contractul de societate, după caz;
✓ sentinţa civilă de constituire a societăţii, după caz;
✓ autorizaţia de construire pentru amplasarea mobilierului, împreună cu documentaţia
tehnică aferentă, vizată spre neschimbare;
✓ plan de situaţie cu încadrarea în zonă a amplasamentului solicitat;
✓ certificat de atestare fiscală eliberat de către Serviciul de impozite şi taxe locale sau
dovada plăţii taxei aferente terenului ocupat.
Art. 15. Eliberarea abonamentelor de comerţ stradal de către autoritatea administraţiei
publice locale se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a
prevederilor legale în vigoare. (model conform anexei nr. 12 la prezentul regulament).
Art. 16. (1) Se interzice subînchirierea spaţiilor şi a amplasamentelor aprobate pentru
desfăsurarea activităţii de comerţ stradal pe domeniul public sau privat al comunei Baciu.
(2) Activitatea de comerţ stradal se va desfăsura de către titularul abonamentului.
Art. 17. Nu se eliberează autorizaţii pentru desfăsurarea activităţii de comerţ stradal în
următoarele situaţii:
✓ în faţa magazinelor, fără acordul proprietarului spaţiului respectiv;
✓ în zonele aglomerate cu trafic pietonal intens, în care amplasarea mobilierului stradal
împiedică traficul pietonal sau siguranţa circulaţiei;
✓ în zone în care amplasarea mobilierului stradal afectează estetica urbană;
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✓ la vitrine frigorifice, lăzi frigorifice, dozatoare de îngheţată, dozatoare de suc.
Art. 18. Autorizaţiile de construire pentru terase sezoniere, cu profil de alimentaţie
publică, se eliberează anual, având valabilitate pe perioada aprilie-octombrie.
Art. 19. Eliberarea autorizaţiilor pentru spectacole, manifestări promoţionale,
publicitare, culturale sau sportive se va face pe o perioadă care nu va depăsi 30 de zile, după
obţinerea prealabilă a aprobărilor prevăzute de lege.
Art. 20. Produsele ce pot fi comercializate în cazul comerţului stradal sunt: cărţi,
reviste, ziare si alte publicaţii, flori, legume şi fructe, produse de panificaţie şi patiserie, pop
corn, vată de zahăr, cu respectarea normelor sanitare în vigoare, ochelari de soare, jucării, etc.
Art. 21. Comercianţilor care au debite sau amenzi contravenţionale neachitate nu li se
vor mai elibera abonamente de comerţ stradal sau contracte de închiriere pentru teren, până la
achitarea tuturor obligaţiilor financiare faţă de Primăria comunei Baciu.
Art. 22. Pentru terenul ocupat în baza abonamentului de comerţ stradal, se percep
taxele datorate de persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent locurile
publice, conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul taxelor se stabileste în conformitate cu
hotărârile consiliului local.

3.2. Obligaţiile comercianţilor care desfăsoară activităţi de comerţ stradal

Art. 23. Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal au următoarele
obligaţii:
1. Să desfăsoare activităţi de comerţ stradal cu respectarea normelor privind:
a) igiena şi sănătatea publică;
b) protecţia consumatorilor;
c) provenienţa şi calitatea mărfurilor;
d) utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;
e) liniştea şi ordinea publică;
f) protecţia muncii.
2. Să respecte următoarele cerinţe, privind activitatea la punctul de lucru autorizat:
a) să inscripţioneze mobilierul stradal cu: denumirea firmei, sediul social,
numărul autorizaţiei de construire, numărul abonamentului de comerţ stradal
pentru terenul ocupat;
b) să deţină la punctul de lucru abonamentul de comerţ stradal pentru terenul
ocupat, precum şi toate autorizaţiile, aprobările şi avizele stabilite prin lege
necesare funcţionării;
c) să întreţină în mod corespunzător mobilierul stradal, curat atât în interior cât
şi în exterior, fără să fie îndoit sau distrus, modificat (prelungit cu improvizaţii
de tip aripi rabatabile, suporţi, acoperit cu prelate sau folii de plastic, etc.). Se
interzice depozitarea de ambalaje în imediata vecinătate a mobilierului.
d) să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul
amplasamentului şi să nu creeze disconfort vecinătăţilor;
e) să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Comercianţii
vor încheia contracte pentru prestări servicii de salubrizare cu agenţi economici
specializaţi şi vor asigura dotarea punctelor de lucru cu recipienţi standardizaţi
pentru colectarea deseurilor şi toalete ecologice, după caz.
f) să nu depoziteze produsele direct pe caldarâm;
g) să nu depoziteze ambalaje şi alte obiecte în imediata vecinătate a locului de
desfăsurare a activităţii;
h) să respecte condiţiile stabilite prin abonamentul de comerţ stradal pentru
terenul ocupat;
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i) să respecte obiectul de activitate aprobat, conform autorizaţiilor şi
abonamentului de comerţ stradal pentru terenul ocupat;
j) să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comercializare a
produselor alimentare şi pentru activitatea de alimentaţie publică;
k) să respecte condiţiile stabilite prin autorizaţia de construire (amplasament şi
tip de mobilier);
l) să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind activitatea de
comerţ stradal;
m) să respecte prevederile actelor normative în vigoare privind amenajarea şi
funcţionarea teraselor de alimentaţie publică;
n) să deţină la punctele de lucru următoarele documente:
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat
constatator emis pentru autorizarea funcţionării punctului de lucru;
- abonament de comerţ stradal pentru teren;
- autorizaţia de construire pentru amplasarea mobilierului, împreună cu
documentaţia tehnică aferentă, vizată spre neschimbare;
- plan de situaţie cu încadrarea în zonă a amplasamentului;
- contract pentru prestări servicii de salubritate;
- act de identitate al vânzătorului.
o) să respecte orarul de funcţionare aprobat de Primăria Baciu , prin Avizul de
funcţionare.
Art. 24. Nerespectarea prevederilor art. 16 constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei şi cu anularea abonamentului de comerţ pentru terenul
ocupat.
Art. 25. (1) Nerespectarea prevederilor art. 23 constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei.
(2) În cazul nerespectării, în mod repetat, a obligaţiilor prevăzute la art. 23, abonamentul de
comerţ stradal va fi retras definitiv de către emitent.
Art. 26. Contravenţiilor stabilite prin prezentul regulament le sunt aplicabile
prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin
Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.
Art. 27. Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezentul regulament poate fi
reţinută în sarcina persoanelor fizice sau juridice.
Art. 28. Articolele de mobilier stradal (gherete, tonete, panouri publicitare mobile,
supori etc.), amplasate pe domeniul public sau privat al statului fără autorizaie de construire şi
fără achitarea taxelor aferente ocupării terenului, vor fi ridicate de către proprietari în urma
somaiei, în termen de maxim 24 de ore de la înştiinarea proprietarului în cazul gheretelor şi
tonetelor şi, imediat în cazul celorlalte articole de mobilier stradal.
Art. 29. Gheretele şi tonetele, la care nu se desfăşoară activitate comercială o perioadă
de timp mai mare de 30 de zile consecutive, vor fi ridicate de pe domeniul public de către
proprietari, indiferent dacă taxele aferente ocupării terenului au fost achitate.
Art. 30. Mobilierul stradal va fi întreinut în mod corespunzător, curăat atât în interior
cât şi în exterior, fără să fie îndoit sau distrus, modificat (prelungit cu improvizaii de tip aripi
rabatabile, supori, acoperit cu prelate sau folii de plastic etc.). Se interzice depozitarea de
ambalaje în imediata vecinătate a mobilierului.
Art. 31. Nerespectarea prevederilor art. 28, 29 şi 30 constituie contravenie şi se
sancionează cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 lei.
Art. 16. (1) Contraveniilor stabilite la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonanei nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu
modificările ulterioare.
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(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării
procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.
Art. 32. În cazul în care proprietarii mobilierului stradal nu se conformează somaţiilor
primite, termenelor stabilite şi nu respectă măsurile dispuse prin procesele-verbale de
constatare a contraveniilor încheiate, mobilierul stradal va fi ridicat pe cale administrativă de
către societatea desemnată în vederea efectuării unor astfel de operaiuni, prin grija Polţiei
Comunitare Baciu, iar cheltuielile aferente vor fi suportate de către proprietarii mobilierului,
conform devizului anexă la procesul-verbal de ridicare.
Art. 33. În caz de nerespectare a prevederilor art. 29, abonamentele de comerţ stradal,
contractele de închiriere şi contractele de asociere încheiate pentru terenul ocupat vor fi
anulate/reziliate prin grija serviciilor de specialitate din cadrul primăriei, iar taxele achitate în
avans vor fi restituite.

Capitolul 4 – Dispoziţii finale
Art. 34. Taxa de utilizare a locurilor publice se va face în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local Baciu, întocmite cu respectarea prevederilor legislaiei în vigoare. Achitarea
acesteia se va face pe bază de abonament, care poate avea valabilitatea de maxim un an.
Art. 35. Vânzările de lichidare şi cele de soldare vor fi anunţate la primărie, Serviciul
Taxe şi Impozite Locale, iar efectuarea verificărilor ce se impun prin Ordonanţa nr. 99/2000 şi
HG 333/2003, se va sigura de către Poliţia Comunitară şi Serviciul Taxe şi Impozite locale –
inspecţie fiscală. (cerere tip lichidare – anexa nr. 13, cere tip soldare – anexa nr. 14).
Art. 36. Vânzările sub denumirea de magazin sau depozit de fabrică se vor desfăşura
numai după anunţarea la primărie, Serviciul Taxe şi impozite locale a acestei acţiuni, iar
efectuarea verificărilor condiţiilor de respectare a legislaţiei specifice acestor acte de comerţ
se va sigura de către Poliția Comunală și Serviciul Taxe şi Impozite locale – inspecţie fiscală.
Art. 37. Este interzisă condiţionarea către consumator a unui produs de cumpărarea
unei cantităţi impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu. Este
interzisă, de asemenea orice tip de vânzare forţată.
Art. 38. Activitatea de producţie (brutării, carmangerii etc.) care se desfăşoară în spaţii
situate la parterul blocurilor de locuinţe este interzisă pe timpul nopţii, deci nu va depăşi orele
22.
Art. 39. Este necesară asigurarea locurilor de parcare pentru personalul propriu şi
clienţi, în incinta spaţiului în care-şi desfăşoară activitatea şi nu pe domeniul public, în limita
posibilităţilor, conform HG nr. 525/1996, republicată.
Art. 40. Schimbarea destinaţiei unui spaţiu din locuinţă în spaţiu comercial se va face
numai pe baza autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 41. În cazul în care vor exista reclamaţii ulterioare privitoare la obiectul de
activitate, respectiv la orarul de funcţionare din cadrul unei structuri de vânzare
avizate/autorizate, prin decizia comisiei constituită în acest scop, se va reanaliza din oficiu
documentaţia existentă în evidenţa Serviciului Taxe şi impozite Locale, urmând a se lua
decizia corespunzătoare noii situaţii create.

Capitolul 5 – Sancţiuni
Art. 42. Se aprobă sancţiuni pentru activităţile desfăşurate în spaţii comerciale închise,
care constituie contravenţie, după cum urmează:
1. efectuarea de acte sau fapte de comerţ de natura celor prevăzute de Codul comercial, fără
îndeplinirea procedurilor legale de autorizare, funcţionarea fără deţinerea la punctul de lucru a
registrului unic de control, a certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului,
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a avizelor, aprobărilor şi autorizaţiilor prevăzute de lege se sanctioneaza cu amendă de la 500
lei, la 1.000 lei;
2. nedeţinerea la punctul de lucru a documentelor menţionate la punctul 1 sau refuzul de a le
prezenta organelor de control se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
3. refuzul de a permite efectuarea controlului se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la
2.000 lei;
4. lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, aparate de taxat sau orice altfel
de dispozitive de măsurare se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
5. neafişarea orarului de funcţionare aprobat în mod vizibil din exterior şi nerespectarea
acestuia se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
6. neafişarea preţurilor produselor comercializate şi a tarifelor serviciilor prestate conform
reglementărilor legale în vigoare se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
7. lipsa documentelor de provenienţă pentru produsele comercializate se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei şi confiscarea mărfurilor care fac obiectul contravenţiei;
8. comercializarea de produse din import fără traducere în limba română se sancţionează cu
amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
9. comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
10. comercializarea de produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul
de valabilitate expirat se sanctionează cu amenda de la 800 lei, la 1.500 lei;
11. punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau
distrus se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
12. aşezarea direct pe pardoseală a produselor alimentare destinate comercializării se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
13. punerea în consum a produselor neomologate se sancţioneaza cu amendă de la 500 lei, la
1.000 lei;
14. vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsuratoare se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei, la 2.500 lei;
15. utilizarea de cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea
săvârşirii contravenţiei prevăzute la punctul 14 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la
2.500 lei;
16. comercializarea de produse cu preţ redus fără afişarea corespunzătoare a preţurilor se
sancţionează cu amendă de la 600 lei, la 1.000 lei;
17. nerespectarea prevederilor legale privind sectorizarea mărfurilor cu preţ redus în
raioane/spaţii special amenajate pentru această operaţiune sau în cadrul aceloraşi raioane, caz
in care trebuie sa fie bine individualizate se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei, la 1.000 lei;
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18. (1) nerespectarea de către agenţii economici aprovizionaţi a orarului de aprovizionare
aprobat se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
(2) în cazul repetării contravenţiilor, Comisia de aprobare a autorizaţiilor şi orarelor de
funcţionare poate hotărî retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberată pentru structura de
vânzare respectivă.
19. utilizarea garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al statului în alte scopuri
decât pentru gararea autovehiculelor se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei şi
anularea/rezilierea abonamentului sau contractului de închiriere pentru terenul ocupat, după
caz;
20. comercializarea de băuturi alcoolice, tutun în incinta sau în apropierea unităţilor şcolare,
la o distantă mai mică de 100 m se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la 1.500 lei;
21. neînregistrarea la Primăria Baciu, până la data controlului, a documentaţiei prevăzute de
lege în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei şi orarului de funcţionare se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei şi suspendarea activităţii de la punctul de lucru, până la
înregistrarea documentaţiei;
22. necompletarea cu actele solicitate, în termenul stabilit, a documentaţiei depuse la Primăria
Comunei Baciu în vederea obținerii autorizaţiei şi orarului de funcţionare se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei şi suspendarea activităţii de la punctul de lucru, până la
completarea documentatiei;
23. nedepunerea în termen a documentatiei în vederea acordării vizei anuale a autorizaţiei de
funcţionare eliberată de primărie pentru activităţile care necesită viză se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei;
24. neridicarea autorizaţiei emisă de către Primăria Baciu, în termen de 30 de zile de la data la
care s-a primit înştiinţarea scrisă în acest sens se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la
1.000 lei;
25. neîntocmirea planului de pază avizat de către Politia Comunală Baciu, de către proprietarii
localurilor de alimentaţie publică (caf-baruri, restaurante şi altele similare), care au orar de
funcţionare peste orele 23,00 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei;
26. utilizarea proprietaţii comune fără acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociatiei
de proprietari şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate se sancţionează cu amendă de la
500 lei, la 1.000 lei.
Art. 43. Se aprobă sancţiuni pentru activităţile desfăşurate în pieţe, care constituie
contravenţie, după cum urmează:
1. neafişarea la locul de desfăşurare a activităţii, a numelui/denumirea, domiciliul/adresa
sediului social, codul fiscal, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi, după
caz, a copiei certificatului de producător eliberat în condiţiile H.G. nr. 661/2001 se
sancţionează cu amendă de la 200 lei, la 400 lei;
2. nedeţinerea la locul de desfăşurare a activităţii a autorizaţiilor, aprobărilor, avizelor stabilite
prin lege necesare funcţionării şi, după caz, a certificatelor de producător în original se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
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3. lipsa buletinelor de verificare metrologică pentru cântare sau orice altfel de dispozitive de
măsurare utilizate se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
4. neprezentarea la solicitarea organelor de control, a documentelor menţionate la art. 2,
punctul 2 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei;
5. lipsa documentelor de provenienţă pentru produsele comercializate se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei, la 2.000 lei şi confiscarea mărfurilor care fac obiectul contravenţiei;
6. neafişarea preţurilor produselor comercializate şi a tarifelor serviciilor prestate, conform
reglementărilor legale în vigoare se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
7. comercializarea de produse din import fără traducere în limba română se sancţionează cu
amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
8. comercializarea de produse a căror calitate nu este atestată prin certificate de calitate se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
9. comercializarea de produse care nu au specificat termenul de valabilitate sau cu termenul
de valabilitate expirat se sancţionează cu amendă de la 800 lei, la 1.500 lei;
10. punerea în vânzare a produselor alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau
distrus se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
11. aşezarea direct pe platoul pieţei a produselor alimentare destinate comercializării se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
12. punerea în consum a produselor neomologate se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la
1.000 lei;
13. vânzarea de produse cu lipsă la cântar sau măsuratoare se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei, la 2.500 lei;
14. utilizarea de cântare sau orice alte dispozitive de măsurare modificate, în vederea
săvârşirii contravenţiei prevăzute la punctul 13 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la
2.500 lei;
15. achiziţionarea de mărfuri în scop de revânzare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei,
la 2.500 lei;
16. desfăşurarea de activităţi comerciale utilizând, în acelaşi timp, atât calitatea de persoană
fizică autorizată/intreprindere individuala/intreprindere familială, cât şi cea de producător
agricol se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei, la 2.500 lei.
Art. 44. Se aprobă sancţiuni pentru activităţile de comerţ stradal, care constituie
contravenţie, după cum urmează:
1. neinscripţionarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, sediul social, numarul
autorizaţiei de construire, numărul abonamentului de comerţ stradal sau a contractului de
închiriere pentru terenul ocupat, după caz se sancţionează cu amendă de la 400 lei, la 1.000
lei;
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2. nedeţinerea la punctul de lucru a abonamentului de comerţ stradal sau a contractului de
închiriere pentru terenul ocupat, după caz, precum şi a tuturor autorizaţiilor, aprobărilor,
avizelor stabilite prin lege necesare funcţionării se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la
1.000 lei;
3. expunerea spre vânzare şi comercializarea în standuri, vitrine, chioscuri a oricăror materiale
cu caracter obscen, contrar bunelor moravuri se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la
1.000 lei;
4. ocuparea fără forme legale a domeniului public sau privat al statului cu panouri publicitare
mobile de orice fel se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
5. desfaşurarea activităţii de comerţ stradal ambulant în alte locuri decât cele autorizate se
sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
6. desfaşurarea activităţii de comerţ stradal ambulant fără deţinerea autorizaţiilor prevăzute de
lege se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei;
7. amenajarea teraselor de alimentaţie publică sezoniere pe domeniul public, fară deţinerea
autorizaţiei de construire, a abonamentului de comerţ stradal sau a contractului de închiriere
pentru terenul ocupat şi fără respectarea condiţiilor aprobate de către Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului şi de urbanism se sancţionează cu amendă de la 500 lei, la 1.000 lei.
Art. 45. (1) Contravenţiilor stabilite la art. 42, 43 şi 44 le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.
180/2002 cu modificarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării
procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.
(3) În cazul contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre, se poate aplica şi măsura
confiscării reglementată de Legea nr. 12/1990 republicată, cu modificările ulterioare şi de
către alte acte normative în vigoare.
Art. 46. Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezentul regulament poate fi
reţinuta în sarcina persoanelor fizice sau juridice.
Art. 47. Cu îndeplinirea prevederilor prezentului regulament se încredinţează Poliţia
Comunală, Biroul urbanism şi amenajarea teritoriului şi Serviciul Taxe şi Impozite locale –
inspecţie fiscală.
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