
Municipiul Piatra Neamţ                                                                          

Nr. 38035/26.11.2021                 

                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

Asupra Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de obținere a 

avizelor/acordurilor/autorizațiilorde deschidere a exercițiului comercial  

 

Având în vedere faptul că unele acte normative au suferit modificări / actualizări / republicări și că 

Regulamentul privind eliberarea/vizarea anuală a acordului/autorizației/avizului de funcționare pentru 

deschiderea exerciţiului comercial, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ / servicii / 

alimentaţie publică/alte activități recreative și distractive, în municipiul  Piatra Neamţ nu a mai fost actualizat 

din anul 2015;  

Oportunitatea promovării proiectului de hotărâre constă în luarea unor măsuri de natură a veni in 

sprijinul agentilor economici care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Piatra Neamt, în sensul 

de a ușura și îmbunătăți procedura de eliberare a acordului/avizului/autorizației pentru deschiderea exerciţiului 

comercial; 

Soluţia de mai sus este reglementată 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 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

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

completările ulterioare; 

- 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; 

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

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și 

liniștii publice; 

- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal;  

- H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în vigoare; 

Considerând legală şi oportună propunerea menționată, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre cu 

privire la: 

 

Art.1. Modificarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și 

serviciilor de piață pe raza Municipiului Piatra Neamț,  în vederea deschiderea exerciţiului comercial, pentru 

agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/servicii/alimentaţie publică și alte activități recreative și 

distractive, în  Piatra Neamţ; 

Art. 2. Abrogarea H.C.L. nr. 382 / 09.12.2015; 

 

INIȚIATOR, 

VICEPRIMAR  
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