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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 modificat în data de 
12.11.2018 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; 

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

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 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. 
 
 
 



 
 

Art. 2. Se aprobă modelul formularului ,,Cerere privind eliberarea 
Acordului/Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație 
publică/activități recreative și distractive amplasate pe raza administrativ teritorială a     
Sectorului 6 ”, conform Anexei nr. IIA, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Cererea privind obținerea Acordului/Autorizației de funcționare va fi însoțită în 
mod obligatoriu de documentele cuprinse în Anexa nr. I, la prezentul Regulament, în caz 
contrar, cererea nu poate fi înregistrată. 
 Art. 4. Se aprobă modelul formularului ,,Notă de fundamentare”, conform Anexelor       
nr. IIIA, nr. IIIB și nr. IIIC, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 5. Se aprobă modelul formularului ,,Acord” al vecinilor direct afectați spațiului 
comercial, conform Anexei  nr. IIIB, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 6. Taxele datorate pentru eliberarea Acordului/Autorizației de funcționare sunt cele 
prevăzute în hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale ale Municipiului București. 
 Art. 7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă 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. 8. Acordurile/Autorizațiile de funcționare eliberate în baza 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, rămân valabile până la 
data expirării acestora. 
 Art. 9. Primarul Sectorului 6, Serviciul Activități Comerciale și Direcția Generală de 
Poliție Locală Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

Art. 10. 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 modificat în 
data de 12.11.2018 al Serviciului Activităţi Comerciale 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.  

 
 Potrivit noului Regulament, desfășurarea activităților comerciale și de 
prestări servicii, se va desfășura numai în baza eliberării unui Acord/Autorizație de 

funcționare, eliberat/ă de Primăria Sectorului 6 a Municipiului București, în 
conformitate cu actele și cerințele normative în vigoare.   
 

 Prin urmare, consider oportună modificarea acestui Regulament prin care să 
se stabilescă norme 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. 114/05.10.2018    
Modificat în data de 12.11.2018    

 
 

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 HCLS 6 nr. 
19/2005, modificată și completată prin HCLS 6 nr. 139/2011 și HCLS 6 nr. 43/2016 nu mai corespund 
tuturor rigorilor legislative, astfel se impune aprobarea unui nou regulament în conformitate cu actele 
și cerințele normative în vigoare:  

- 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 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;  

În vederea supravegherii mai energice, a activității agenților economici și controlul 
comercializării produselor și serviciilor de piață, considerăm necesară aprobarea unor noi reglementări 
cu privire la procedura de autorizare. Adoptarea acestor modificări va asigura o mai bună  desfășurare 
a activității economice și de prestări servicii, diminuarea sesizărilor cetățenilor, optimizarea strategiei 
de dezvoltare a activități comerciale și totodată obligativitatea obținerii Acordului/Autorizației de 
Funcționare.     

 
 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), 
o), r) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, propunem aprobarea “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 


