
 

 

 
                 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 660/14.12.2021 

Modificat în data de 30.03.2022 
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 Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al …….… nr. …./.........., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului               
Sectorului 6;  
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6, nr…. și 
nr…. ; 
  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 
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

- Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 222 din 30 octombrie 2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea 

populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor; 

- 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; 

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. q) şi ş), art. 196 alin. (1)              
lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 
Bucureşti, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Acordul/autorizația comercial(ă) de funcționare este valabil(ă) pe o perioadă de            
4 ani calendaristici, cu vize anuale, conform regulamentului prevăzut în Anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. Taxele datorate pentru eliberarea autorizației comerciale 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 în Municipiul București. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. al Sectorului 6                      
nr. 271/2018 și orice alte prevederi contrare. 

 
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 
 Art. 5. Acordurile/Autorizațiile de funcționare eliberate în baza H.C.L. al Sectorului 6                      
nr. 271/2018, rămân valabile până la data expirării acestora. 
 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
INIȚIATOR PROIECT                                                                   AVIZEAZĂ 
        PRIMAR,                                                         pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
   CIPRIAN CIUCU                                                                din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                          Secretarul general al Sectorului 6, 
                                                                                                          Demirel Spiridon 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activităţilor de comercializare  a produselor și serviciilor de piaţă pe raza 

administrativ - teritorială  a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 

 

 

 Având în vedere ritmul rapid de evoluţie a economiei, modificările legislative 

ale cadrului general de funcţionare a agenţilor economici apărute după aprobarea 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 271/2018, apreciez că este necesară 

aprobarea unui nou Regulament privind desfășurarea activităţilor de comercializare 

a produselor și serviciilor de piaţă pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 al 

Municipiului Bucureşti. 

 Potrivit noului Regulament se simplifică procedura de emitere a unui Acord 

comercial de funcţionare/Autorizaţie comercială de funcţionare și se introduce 

posibilitatea de extindere a valabilităţii acestora, pentru o perioadă de 4 ani, cu 

obligativitatea obţinerii vizei anuale și păstrării tuturor termenilor și condiţiilor care 

au stat la baza emiterii iniţiale în care acestea au fost obţinute, în conformitate cu 

actele și cerinţele normative în vigoare.   

 Prin urmare, în baza prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. q) şi ş) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activităţilor de comercializare a produselor și serviciilor de piaţă pe raza 

administrativ - teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

                   

 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 
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