
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                          PROIECT 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                     AVIZEAZǍ 
S.T.: 549/22.08.2018                                                                          pentru legalitate 
Modificat în data de 27.08.2018                                                Secretarul Sectorului 6, 
                                                                                                           Demirel Spiridon 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 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 nr. 105/27.08.2018 întocmit de Serviciul 
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 și a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a acesteia;   
           Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată; 
           Ținând cont de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 
de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice;    
           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. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018, în sensul 
înlocuirii Anexei nr. 1 menționată la  art. 1 alin. (1) cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. II. Se modifică art. 1 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                      
nr. 103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins:  

“Se aprobă modelul formularului - Orarul de funcţionare pentru agenţii economici ce 

desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti”.   
 Art. III. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 în sensul 

înlocuirii  Anexei nr. II menționată la art. 1 alin. (2) cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. 
Art. IV. Se modifică art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                      

nr. 103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins: 
„Primarul Sectorului 6, Serviciul Activităţi Comerciale și Direcția Generală de Poliție 

Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor”. 
Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 

privind aprobarea „Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia 

pentru agenții economici ce desfășoară activitîți de comercializare produse și prestări servicii 

pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, rămân aplicabile. 
Art. VI. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                 pentru legalitate                             
                        Secretarul Sectorului 6, 
                     Demirel Spiridon                             



 
SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 
Serviciul Activități Comerciale 
Nr. 105/27.08.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
În vederea supravegherii, a monitorizării activităților agenților economici      și controlul 

comercializării produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 
al Municipiului București, a fost aprobat Orarul de funcționare, precum și Procedura de 
eliberare a acestuia prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București 
nr. 103/24.05.2018. 

Ca urmare a constatării unor erori materiale în conținutul acestei hotărârii, considerăm 
necesară îndreptarea acestora, după cum urmează: 

-în preambul hotărârii se vor introduce: 
           “Ţinând cont de Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a acesteia;“ 

 “Luând în considerare prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată; 

“Ținând cont de Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; 

- Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018, în sensul 
înlocuirii Anexei nr. 1 menționată la  art. 1 alin. (1) cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 -Art. II.  Se modifică art. 1 alin (2) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr . 
103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins:  

“Se aprobă modelul formularului - Orarul de funcţionare pentru agenţii economici ce 

desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti”.   
-Art. III. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 în sensul 

înlocuirii  Anexei nr. II menționată la art. 1 alin. (2) cu Anexa nr. II la prezenta hotărâre. 
-Art. IV. Se modifică art. 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local Sector 6                      

nr. 103/24.05.2018 și va avea următorul cuprins: 
„Primarul Sectorului 6, Serviciul Activităţi Comerciale și Direcția Generală de Poliție 

Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor”. 
-Art. V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 

privind aprobarea „Orarului de funcționare”, precum și a „Procedurii” de eliberare a acestuia 

pentru agenții economici ce desfășoară activitîți de comercializare produse și prestări servicii 

pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, rămân aplicabile. 
-Art. VI. Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 

competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
-Articolul 2 alin. (1) al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București nr. 103/24.05.2018 se modifică și va avea următorul conținut: 
„Primarul Sectorului 6, Serviciul Activităţi Comerciale și Direcția Generală de Poliție 

Locală Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.” 
-Articolul 2, Capitolul I din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al 

Municipiului București nr. 103/24.05.2018 se modifică și va avea următorul conținut: 
 „Orarul de funcționare se eliberează de autoritățile competente ale administrației publice 

locale Sector 6 pentru agenții economici ce își defășoară activitatea  pe rază teritorială a 
Sectorului 6”. 

 
 
 



 
 
Cap. II se redenumește astfel: 

          “ Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării Orarului de Funcționare“. 
-La articolul 3 alineatul (1), Cap. II din Anexa nr. I, se va adauga la cererea tip – Anexă 

la procedură.  
-La articolul 3 alineatul (2), Cap. II din Anexa nr. I, se va exclude sintagma:  
 “declarație punct de lucru (sedii secundare) – conf. ORDIN M.F.P. nr. 1329/2004 de la 

Administrația Finanțelor Publice (unde se află sediul social al societății)“, deoarece Ordinul 
M.F.P. nr. 1329/2004 de la Administrația Finanțelor Publice a fost abrogat;  

-articolul 3 alineatul (3), Cap. II din Anexa nr. I se modifică și va avea următorul 
conținut: 

 „În spațiile comerciale, unde se permite consumul de produse alimentare, băuturi 
răcoritoare și băuturi alcoolice, agenții economici care solicită eliberarea Orarului de 

Funcționare au obligația să le asigure clienților grupuri sanitare amenajate în incinta spațiului”. 
-articolul 3 alineatul (4), Cap. II din Anexa nr. I se adaugă: 
“Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, cu respectarea obligatorie  a 

acestuia“. 
-Cap. III din Anexa nr. I a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București nr. 103/24.05.2018 se exclude, iar Cap. IV al Anexei nr. I devine numerologic          
Cap. III, astfel că art. 5, 6 și 7 ale Cap. IV, devin art. 4, 5 și 6 ale Cap. III; 

-Articolul 6, Cap. III se adaugă:  
“Orarul de funcționare va fi eliberat la cererea agentului economic, în termen de 30 de 

zile de la solicitare, de Serviciul Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sector 6“. 
 -Cap. V – Dispoziții finale devine Cap. IV – Dispoziții finale, iar articolele 8 și 9 devin 

art. 7, respectiv art. 8; 
-Articolul 7, Cap. IV se modifică astfel: 
“Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară 

activități comerciale și prestări servicii de pe raza sectorului 6, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 650/2002, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață  și a Ordinul Președintelui I.N.S. nr. 337/2007 
privind nomenclatorul rev. 2 al codurilor CAEN, coduri care nu sunt prevăzute în Anexa de la 

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000“. 
 

         Având în vedere îndreptarea erorilor materiale mai sus menționate, considerăm necesară 
modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 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. 

      
 
 
                Şef Serviciu, 
 

        Magdalena Atanasiu 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 
 

         Analizând Raportul de Specialitate nr. 105/27.08.2018 întocmit de Serviciul 
Activități Comerciale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 
6 prin care se susține modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6                  
nr. 103/24.05.2018 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 și ținând seama de prevederile legale incidente în materie, 
consider oportun promovarea proiectului de hotărâre pentru modificarea    
Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 103/24.05.2018 și supun spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 prezentul proiect de hotărâre.  
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Gabriel Mutu 
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