
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 195/27.07.2022 

pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat  
în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                        
a Administraţiei Comerciale Sector 6 nr. …/…., precum  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; 
 - Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice                      
de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 222/2020 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; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. q) și lit. 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 tarifele pentru serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat                        

în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Contractele încheiate anterior prezentei eliberate în baza H.C.L. al Sectorului 6                        
nr. 76/25.04.2005, rămân valabile până la data expirării acestora. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. al Sectorului 6                        
nr. 76/25.04.2005 și orice alte prevederi contrare. 

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 prin Administrația Comercială Sector 6 va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija 
Secretarului general al Sectorului 6.  

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege. 
            
               INIȚIATOR,                                                                     AVIZEAZĂ 
PRIMARUL SECTORULUI 6                                           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 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate 

 şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local 
 al Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6 

 
 

Ţinând cont de Nota de fundamentare a Administraţiei Comerciale                  
Sector 6 și în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 
privind exercitarea comerţului cu produse și servicii de piaţă în unele zone publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 

În prezent, desfășurarea activităţilor de comercializare a produselor                   
și serviciilor de piaţă pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului 
Bucureşti, nu beneficiază de un cadru legal actualizat la zi, care să reglementeze 
punctual posibilitatea desfășurării activităţilor comerciale.  
 Acest demers asigură condiţiile valorificării folosinţei prin închirierea                    
cu maxim de eficienţă a terenurilor și construcţiilor, aflate in administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia Comercială Sector 6, asigurând 
respectarea principiilor transparenţei, a liberei concurenţe și asigurării de șanse 
egale tuturor agenţilor economici interesaţi.  
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. q) și lit. 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 tarifelor pentru serviciile prestate şi 
utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Administraţia Comercială Sector 6. 

 

PRIMAR, 

 
Ciprian Ciucu 

                          



 

 

Notă de fundamentare 
La proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate şi utilizarea 

domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administraţia 
Comercială Sector 6 

 

 În baza prevederilor: 
- 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; 
- Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și functionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 3/2003, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legii nr. 222/2020 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; 
- În temeiul prevederilor 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; 
 Având in vedere contextul economic actual, necesitatea consolidării bugetului local și 
buna funcţionare a instiţutiei: 

- lipsa de corelare (corespondență) cu realitatea economică curentă; 
- mărirea profitabilităţii serviciilor publice; 
- necesitatea alinierii tarifelor la preţurile (costurile) actuale; 
- taxele practicate în prezent nu susţin costul serviciilor, utilităţilor, cheltuielilor de 

personal; 
- faptul că prin H.C.L. Sector 6 nr. 76/25.04.2005 nu sunt stabilite tarife în care să se 

încadreze toate tipurile de servicii prestate prin utilizarea domeniului public și că 
până la data prezentei tarifele nu s-au mai actualizat prin altă H.C.L. al          
Sectorului 6; 

- asigurarea unui climat corespunzător (favorabil) activităţilor de comerţ în pieţele 
care se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Administraţia 
Comercială Sector 6,  

 În acest sens, propunem prezentul proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru 
serviciile prestate şi utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al 
Sectorului 6 prin Administraţia Comercială Sector 6. 
 

Director General 
Alexandra Crăciun 

ADMINISTRAȚIA COMERCIALĂ SECTOR 6 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0213161297 

ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. VIRTUȚII NR.148, ET.1, 
SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: contact@acs6.ro 
WWW.ACS6.RO 



 

 

Nr. 34140/ 03.08.2022/ 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate şi 

utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 

prin Administrația Comercială Sector 6 

 
            

Administrația Comercială Sector 6 oferă servicii de administrare a domeniului 
public și privat, destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, ce contribuie 
la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-
gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local, potrivit reglementărilor 
Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu 
modificările și completările ulterioare, se stabilesc regulile generale de exercitare a 
formelor specifice de comerț cu amănuntul și prestări de servicii în unele zone publice, 
precum și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități. Scopul 
reglementării comerțului în zone publice este de a crea un cadru de desfășurare a 
activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte 
principiile liberei concurențe, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor 
economice ale consumatorilor, precum și a mediului, stabilite de Ordonanța 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu locație 
permanentă sau temporară, în zone publice delimitate de către autoritățile 
administrației publice locale cum ar fi piețe locale și/sau teritorii delimitate, special 
amenajate, dotate corespunzător specificului fiecărei activități, având asigurate, prin 
serviciile de administrare a zonelor publice, utilitățile generale: apă, canal, electricitate, 
gaze, după caz. Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, cu consultarea 
asociațiilor comercianților și a consumatorilor, potrivit actelor normative în vigoare. 
Zonele publice pot fi concesionate sau închiriate de autoritatea publică locală 
întreprinzătorilor privați, conform reglementărilor legale, cu respectarea structurii 
comerciale prevăzute în Planul de urbanism general. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 

ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

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

WWW.PRIMARIE6.RO 



 

 

            Conform Notei de fundamentare a Administrației Comerciale Sector 6, prin 
H.C.L. Sector 6 nr. 76/25.04.2022 nu sunt stabilite tarife în care să se încadreze toate 
tipurile de servicii prestate prin utilizarea domeniului public, iar taxele practicate în 
prezent nu susțin costul serviciilor, utilităților și cheltuielilor de personal, fiind necesară  
alinierea tarifelor la prețurile (costurile) actuale. Astfel, pentru asigurarea unui climat 
favorabil activităților de comerț în piețele care se află în administrarea Consiliului Local 
al Sectorului 6, prin Administrația Comercială Sector 6 și în scopul majorării 
profitabilității serviciilor publice, sunt propuse tarifele pentru serviciile prestate și 
utilizarea domeniului public conform Anexei privind Tarifele pentru serviciile prestate 
și utilizarea domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 
prin Administrația Comercială Sector 6. 
          În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. q) și lit. ș), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru a fi supus 
spre aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
 

Director executiv, 

BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


