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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA  

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL 

 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza administrativ 

teritoriala a Municipiului Sacele   
 

        

                 Unul dintre atributele administratiei publice locale, conferite prin legislatia 

specifica in materie, este ca aceasta emite reglementari privind activitatea de 

comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza unitatii administrativ teritoriale, 

in speta a municipiului Sacele, cerintele necesare in vederea eliberarii acordului de 

functionare si a autorizatiei de functionare, aferente desfasurarii acestei activitati,  

procedura de eliberare a acordului de functionare si autorizatiei de functionare pentru 

desfasurarea activitatii de comercializare a produselor si serviciilor  de piata pe raza 

municipiului Sacele, respectiv dispozitii speciale referitoare la desfasurarea acestei 

activitati. Activitatea comerciala se exercita cu referire la produsele alimentare, 

nealimentare si la serviciile de piata prevazute in anexa la Ordonanta nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

         Autoritatea publica locala are obligatia supravegherii activitatii agentilor economici 

din comunitatea locala pentru a asigura respectarea prevederilor legale si asigurarea unui 

climat de siguranta atat pentru agentii comerciali cat si pentru clientii acestora. Pentru 

realizarea acestei supravegheri mai concreta si accentuata la nivelul municipiului Sacele, 

consideram oportuna aprobarea unor noi reglementari fata de cele preexistente care sa 

stabileasca procedura de autorizare a agentilor economici. 

          Noua reglementare va asigura realizarea urmatoarelor obiective: 

      - stimularea dezvoltarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de 

piata; 

      -incurajarea liberei initiative; 

      -asigurarea concurentei loiale si a liberei circulatii a produselor si serviciilor de piata; 
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      -informarea corecta si protejarea intereselor consumatorilor, modernizarea si 

dezvoltarea formelor de distributie; 

       -promovarea diverselor tipuri de retele de distributie si forme de vanzare.  

 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale a serviciilor de 

piata in municipiul Sacele defineste un ansamblu de norme tehnice, comerciale si juridice 

si stabileste regulile generale pentru desfasurarea activitatilor din municipiul Sacele. 

Acest regulament urmareste dezvoltarea retelei de distributie a produselor si serviciilor de 

piata cu respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii si intereselor 

economice ale consumatorilor precum si a mediului, armonizand reglementarile actuale 

cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor precum si combaterea practicilor 

incorecte ale comerciantilor in relatia lor cu consumatorii. 

       Regulamentul are drept scop realizarea unei viziuni unitare asupra modului de 

desfasurare a tuturor activitatilor cu scop lucrativ, tinand cont de normele moderne de 

estetica urbana si de necesitatea repectarii normelor de convietuire sociala. Prevederile 

prezentului regulament se aplica operatorilor economici persoane fizice autorizate, 

intreprinderi familiale, intreprinderi individuale si societati economice comerciale 

constituie conform OUG nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu 

modificările ulterioare respectiv Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 

republicata. Acestia isi vor desfasura activitatea numai cu acordul autoritatilor 

administratiei publice locale exprimat prin Acordul/Autorizatia de functionare ce se va 

emite in acest sens. 

        Prezentul regulament asigura cadrul legal pentru desfasurarea activitatilor comerciale 

si a serviciilor de piata in temeiul OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr.650/2000, republicata si ale HG nr. 333/2003 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000 privind 

comercializare a produselor de piata. 

         Fata de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Sacele, spre 

analiza si aprobare, proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind 

desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata de pe raza 

administrativ teritoriala a Municipiului Sacele, in forma prezentata.   
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