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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Asupra Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 

modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilorde deschidere a 

exercițiului comercial  

 

După înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și după obținerea certificatului de 

înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, la data eliberării certificatului de 

înscriere de menţiuni sau înainte de începerea unei activități comerciale- comerț sau servicii, 

persoanele juridice au obligaţia de a obține avizul/autorizația/acordul de funcționare pentru exercitiul 

comercial. 

Având în vedere faptul că unele acte normative au suferit modificări și Regulamentul actual 

privind eliberarea/vizarea anuală a acordului de funcționare pentru deschiderea exerciţiului 

comercial nu a mai fost actualizat din anul 2015, se impune elaborarea unui nou regulament în 

conformitate cu ultimele prevederi legislative;  

Văzând referatul de aprobare nr. 38035/26.11.2021 și proiectul de hotărâre  nr. 

347/26.11.2021 prin care dl.viceprimar Alin Lehăduș, propune Consiliului Local aprobarea 

proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare/vizare a 

acordurilor, avizelor și autorizațiilor de funcționare pentru deschiderea exercițiului comercial pe raza 

Municipiului Piatra Neamț; 

Noul regulament ar avea un impact pozitiv, venind în sprijinul  beneficiarilor acestor măsuri, 

respectiv agentilor economici care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Piatra 

Neamt, în sensul de a ușura si îmbunătăți procedura de eliberare a actului administrativ pentru 

deschiderea exerciţiului comercial. 

 



Regulamentul privind procedura de eliberare/vizare a  acordului/autorizației/ avizului de 

funcționare pentru deschiderea exerciţiului comercial este reglementat de prevederile: 

- O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea 

nr.650/2002 cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000.  

- Art. 475, alin.(3),(4) și (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 

- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul 

agricol, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 84 alin.(4) coroborat cu art. 87,  art.129 alin.(2) lit. b), 

alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că Proiectul de Hotărâre ce 

vizează :  

    - aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare/vizare a acordurilor, avizelor și 

autorizațiilor de funcționare pentru deschiderea exercițiului comercial pe raza Municipiului Piatra 

Neamț, 

   - abrogarea H.C.L. nr. 382 / 09.12.2015; 

poate fi supus analizei și aprobării Consiliului Local iar actul administrativ să fie comunicat 

Direcției Patrimoniu. 
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