
 
 
 

 

                                                                                         

 

 

 

 

     
 
Serviciul Activităţi Comerciale    
Nr. …./………..    
    

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 

pe raza administrativ - teritorială a sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 

Având în vedere modificările intervenite în cadrul legislativ care reglementează 
procedura de autorizare a agenților economici s-a constatat faptul că actualul 
Regulament aprobat prin HCLS6 nr. 19/2005, modificată și completată prin   HCLS 6 

nr. 139/2011 și HCLS6 nr. 43/2016 nu mai corespund tuturor rigorilor legislative, se 
impune aprobarea unui nou regulament privind desfășurarea  activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.  
 Prin urmare este necesară aprobarea unui nou Regulament privind desfășurarea 
activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-
teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, prin introducerea unor noi acte 

normative cum sunt: 
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață; 

- Prevederile art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor 
activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu 
produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a 
unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;  



- Prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 
pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii nr. 118/21.07.2004 a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale, 
modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 347/2016; 

- Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la 
incendiu; 

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările șI completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea 

în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor 
juridice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Prevederile O.G.  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  

  
 Având în vedere cele de mai sus, consider oportună şi pe deplin justificată 
măsura privind aprobarea unui nou Regulament privind desfășurarea  activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 
 

           Şef  Serviciu, 

 

        MAGDALENA ATANASIU 


