
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____ 

 

Privind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial și abrogarea HCL 

nr. 382 din 09.12.2015  

 
Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se 

înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 

şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 

importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 

piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002, ale 

H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale H.G. nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, completată prin H.G. 

nr. 1334/2004 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi 

ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare, ale Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor 

norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art. 475 alin 3-5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 38.035 din 26.11.2021, prin care Viceprimarul 

municipiului – d-nul Alin LEHĂDUȘ propune aprobarea Regulamentului privind modalitatea de 

obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial și abrogarea HCL 

nr. 382 din 09.12.2015; 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. 4, art. 87, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f), ale 

art. 139 alin. 1 şi ale art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de obținere a avizelor/ acordurilor/ 

autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial, conform anexei la prezenta. 

Art.2 – Se abrogă HCL nr. 382 din 09.12.2015 pentru actualizarea Regulamentului privind 

Eliberarea/Vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări 

Servicii/Alimentație publică/Alte activități recreative și distractive, pentru agenții economici care 

desfășoară activități comerciale pe raza Municipiului Piatra Neamț. 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/42930
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24110
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/24110


 

 

Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

INIȚIATOR, 

Viceprimar, 

Alin Lehăduș 

 

 

                                                                                                                             Avizat, 

                                                                                                       Secretarul General al Municipiului, 

                                                                                                                       Dragoș Ștefan  

NR. __347__ 

DIN 26.11.2021  

 

 
                                                           Tehnoredactat:  

                                                                                    Carmen Munteanu 
 

 

 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția Patrimoniu în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de 

depunere a acestuia la data de __________ 

- Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 în vederea emiterii avizelor, cu termen la data de ______ 

 

                  Primar,                                                     Secretarul General al Municipiului, 

        Andrei Carabelea                                                                Dragoș Ștefan 

 

 


