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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea "Orarului de funcţionare", precum şi a „Procedurii" de eliberare 

a acestuia, pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare 
produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Activităţi 
Comerciale şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al 
Sectorului 6; 
            În baza prevederilor Legii nr. 37/2002 privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; 
           Ţinând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;    
           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6, 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă „Procedura" de eliberare a orarului de funcţionare, 
pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi 
prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 
nr. I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă "Orarul de funcţionare" pentru agenţii economici ce 
desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza 
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. II ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Serviciul Activităţi Comerciale vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
          pentru legalitate 
                                                                                      Secretarul Sectorului 6,  
 
                                                                                            Demirel Spiridon 
Nr.:                  
Data:   



 
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Serviciul Activități Comerciale 
Nr. ............/.............................. 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Orarului de funcționare, precum și a Procedurii de eliberare a 

acestuia, pentru agenții economici ce desfășoară activități de comercializare 
produse și prestări servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului București  

 
 

    Având în vedere că desfăşurarea unor activități economice pe raza 
municipiului sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind 
comerializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea nr. 650/2002 
și a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a acesteia, Legea nr. 
37/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2000 pentru modificarea 
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția 
consumatorilor, precum și a Legii nr. 12/1990, republicată, privind protejarea 
populației împotriva unor activități comerciale ilicite și Legea nr. 61/1991, privind 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare  

și 
  Întrucât activitățile prevăzute în H.G. nr. 656/1997 privind aprobarea 
Clasificării din economia națională-CAEN cuprind o sferă largă de activități, s-a 
constatat că unele dintre acestea nu se mai regăsesc în anexa nr. 1 din O.G. nr. 

99/2000, drept  urmare se impune eliberarea unui orar de funcționare pentru 
celelate coduri CAEN.  

În vederea supravegherii, a monitorizării activităților economici și controlul 
comercializării produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului București, considerăm oportună şi pe deplin 
justificată măsura privind aprobarea Orarului de funcționare, precum și a 
Procedurii de eliberare a acestuia, pentru agenții economici ce desfășoară activități 
de comercializare produse și prestări servicii pe raza  sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti. 

     
 
 
                Şef  Serviciu, 
 

        Magdalena Atanasiu 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

         Autoritatea publică locală are obligaţia supravegherii activităţii agenţilor 
economici de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti pentru a asigura respectarea prevederilor legale şi asigurarea unui climat 
de siguranţă, atât pentru agenţii economici, cât şi pentru locuitorii sectorului.  

La nivelul Primăriei Sectorului 6 se înregistrează foarte multe reclamaţii şi 
sesizări privind funcţionarea anumitor societăţi comerciale la parter de bloc şi în 
alte zone etc., ca urmare, noua reglementare va asigura o supraveghere energică de 
către Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti şi totodată diminuarea sesizărilor 
cetăţenilor cu privire la activitatea agenţilor economici. 

Obţinerea orarului de funcţionare asigură respectarea cadrului legal anterior, 
nu ulterior derulării activităţii agenţilor economici şi de asemenea acesta se va 
elibera pentru fiecare punct de lucru al agentului economic. 
 Prin urmare, considerăm că se impune introducerea eliberării orarului de 
funcţionare pentru a se eficientiza aplicarea şi respectarea legii. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea 
„Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia, pentru 
agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări 
servicii pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
 

 
 
 
  


