
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                            PROIECT 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6        AVIZEAZĂ             

                     pentru legalitate 
               Secretarul Sectorului 6 
                      Demirel Spiridon 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților  

de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza  
administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 
 
 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 114/05.10.2018 al Serviciului 
Activităţi Comerciale şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6; 
 Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 3, nr. 5 și nr. 6 ale 
Consiliului Local al Sectorului 6. 
  Ținând cont de prevederile: 

- Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 
prin Legea nr. 650/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, cu modificările și  completările ulterioare; 

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

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

- Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului; 
- Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu 

produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

- Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru 
aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, 
construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru 
starea de sănătate a populaţiei, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
 



- Ordinului Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru siguranța 
Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu 
amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a 
activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 
produselor alimentare de origine nonanimală, republicat, cu modificările 
ulterioare;    

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

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

- Hotărârii nr. 118/21.07.2004 a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti privind reglementarea comerţului stradal pe teritoriul municipiului 
Bucureşti, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 347/2016; 

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

- Hotărârii Guvernului nr. 571/2015 pentru aprobarea categoriilor de 
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea 
la incendiu; 

- Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- 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; 

- 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; 

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

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În  temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), o) și r) și    
alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agenții 
economici, persoane fizice sau juridice care desfășoară activități de comercializare 
a produselor și serviciilor de piață în zone publice sau în orice zonă de altă natură 
destinată folosinței publice de pe teritoriul Sectorului 6 al Municipiului București, 
în structuri de vânzare cu sediul fix sau ambulant, permanent, temporar, sau după 



caz, sezonier, au obligația să solicite autorității publice locale a Sectorului 6 și să 
obțină acordul/autorizația de funcționare. 
 (2) Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a 
Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. I, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se aprobă modelul de notă de fundamentare completată de Serviciul 
Biroul Unic, conform Anexelor nr. IIA și IIB, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 (3) Se aprobă cererea de acord/autorizație de funcționare, conform Anexei 
nr. IIIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (4) Se aprobă acordul vecinilor direct afectați spațiilor comerciale, conform 
Anexei nr. IIIB, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 Art. 2. Taxele datorate pentru eliberarea acordului/autorizației de 
funcționare, respectiv a utilizării domeniului public, sunt cele prevăzute în 
hotărârile anuale ale Consiliului General al Municipiului București privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Municipiului București. 
 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează 
aplicabilitatea prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. Sector 6                
nr. 139/2011 și H.C.L. Sector 6 nr. 43/2016. 
 Art. 4. Acordurile/Autorizațiile de funcționare eliberate în baza H.C.L. 
Sector 6 nr. 19/2005, H.C.L. Sector 6 nr. 139 și H.C.L. Sector 6  nr. 43/22016 
rămân valabile pănâ la data expirării acestora. 
 Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Serviciul Activități Comerciale vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform 
competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6. 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
            pentru legalitate 
               Secretarul Sectorului 6, 

 
 

           Demirel Spiridon 
 
Nr.: 
Data: 



 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 114/05.10.2018 și modificările 

intervenite în cadrul legislativ care reglementează procedura de autorizare a agenților 
economici, s-a constatat faptul că actualul Regulament aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 

19/2005, modificată și completată prin H.C.L. Sector 6  nr. 139/2011 și H.C.L. Sector 6 nr. 

43/2016, nu mai corespunde tuturor rigorilor legislative.  

 Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de comercianți autorizați în condițiile 

legii, iar comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediul fix sau 

ambulant. Exercitarea activității de comercializare în zone publice este supusă acordului 

autorităților administrației publice locale, cu respectarea regulamentului propriu și a 

planurilor de urbanism.   

 Agenții economici, indiferent de forma de organizare, vor putea desfășura 
activitatea comercială pe raza administrativ teritorială a Sectorului 6, prin Serviciul 

Activități Comerciale din cadrul Primăriei Sector 6. 

Acordul/Autorizația sunt acte administrative cu caracter individual, emise de 

compartimentul de specialitate, după verificarea prealabilă a documentelor depuse de 

agenții economici la Serviciul Biroul Unic și sunt aprobate de către Primarul Sectorului 6 

al Municipiului București, potrivit art. 63 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
 Toate actele normative care se referă la desfășurarea activităților de comercializare a 

produselor și serviciilor de piață sunt la nivel principial, fără a fi precizată o metodologie 

de aplicare, ceea ce impune un act normativ care să reglementeze din punct de vedere 
operaţional aceste principii. 

 Prin urmare, consider necesară modificarea acestui Regulament prin care să se 

stabilescă norme generale privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor 

și serviciilor de piață și supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 

prezentul proiect de hotărâre.  

 

 

PRIMAR, 

 

Gabriel Mutu 
 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

tel: 0376204319, www.primarie6.ro,  e-mail: prim6@primarie6.ro 



 

 
 

 

                                                                                         

 

 

 

 

     
 
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 modificarea şi completarea Regulamentului privind 
desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza 

administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.  

 Modificarea şi completarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza administrativ teritorială a 

Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti propus spre aprobare se face 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, 

aprobată prin Legea nr. 650/2002, 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, cu modificările și  completările ulterioare; 
- 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; 



- 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 reglementarea comerţului stradal pe teritoriul municipiului Bucureşti, 
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. 571/2015 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 modificarea şi completarea Regulamentului 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 


