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R E G U L A M E N T 

privind criterile de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară 

activităţi de comerţ şi servicii de piaţă,inclusiv cele de alimentaţie publică, 

pe raza localităţii comunei Cenad. 

 

 

 CAP.I-Dispoziţii generale. 

 

 Art.1-(1)-Prin prezentul Regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului de 

funcţionare către persoane fizice,care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă,inclusiv cele de 

alimentaţie publică pe raza localităţii comunei Cenad.Hotărârea are în vedere realizarea următoarelor 

obiective:stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă,încurajarea liberei iniţiative,asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a produselor şi 

serviciilor de piaţă,informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor,precum şi posibilitatea 

asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate a acestora;modernizarea şi 

dezvoltarea formelor de distribuţie;promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de 

vânzare;stimularea dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă. 

 (2)-Prin ACORD în inţelesul prezentei hotărâri,se stabileşte actul administrativ emis de către 

primarul comunei Cenad prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale,în zone 

publice în structurile de vânzare cu sediu fix sau ambulant,permanent sau sezonier în spaţii,de pe raza 

localităţii Cenad. 

 

 CAP.II-Procedura de eliberare a acordului de funcţionare. 

 

 Art.2-Acordul de funcţionare se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condiţiile 

legii.Capacitatea legală şi efectivă şi condiţiile care trebuie îndeplinite de agenţii economici se stabilesc 

de către instituţii abilitate de lege.Pentru obţinerea acordului de funcţionare,persoanele fizice şi juridice 

interesate vor depune documentaţia prevăzută la Art.10. 

 Art.3-Acordul de funcţionare se eliberează,de regulă,pentru o perioadă nedeterminată,cu 

vizarea anuală a acestuia,dacă sunt respectate condiţiile în care a fost eliberat.Acordul de funcţionare 

va fi modificat/completat atunci când intervin modificări în activitatea structurii de vânzare. 

 Art.4-Vizarea acordului de funcţionare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice 

îndreptăţite,pentru fiercare exerciţiu comercial în parte,respectiv structura de vânzare,sau activitatea 

ambulantă în spaţii deschise.Data înregistrârii cererii pentru vizarea acordului de funcţionare(vizare 

anuală)trebuie să nu depăşească data de 31 decembrie a anului anterior pentru care se solicită 

avizarea,în caz contrar vor fi aplicate reglementările în vigoare. 

 Art.5-Obiectul de activitate prevăzut în acordul de funcţionare va fi cel menţionat în anexă la 

Certificatul de Înregistrare sau în Certificatul Constatator emis de Oficiul Naţional Registrul 

Comerţului.Se va interzice comercializarea băuturilor alcoolice şi a produselor de tutun în vecinătatea 

unităţiilor de învăţământ preuniversitar. 

 Art.6-Domeniul de aplicare este cel prevăzut în dispoziţiile generale ale Ordonanţei Guvernului 

nr.99/2000-republicată,privind comerţul în zone publice care este definit ca o activitate de 

comercializare a produselor şi serviciilor desfăşurate permanent sau sezonier în 

pieţe,târguri,oboare,pasaje publice,drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură deststinată 

folosinţei publice. 



 

 Art.7-(1)-Aprobarea orarului de funcţionare este de competenţa emitentului,în funcţie de 

specificul activităţii,locaţiei etc.,cu respectarea reglementărilor legale în materie,la cererea 

comercianţilor.Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate,în mod vizibil din 

exterior,comerciantul fiin d obligat să asigure rrespectarea acestuia.În situaţia în care încalcă în mod 

repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică,primarul comunei are dreptul de a modifica 

unilateral orarul de funcţionare. 

 (2)-Pentru desfăşurarea activităţii după orele 22,00,solicitantul va depune dosarul de 

autorizare,acordul proprietarilor cu care se învecinează(faţă,spate,stânga,dreapta),cu specificarea 

expresă a orarului de funcţionare-original(pentru orice unitate care solicită activitate cu nprogram 

prelungit-după ora 22,00 sau non stop.) 

 Art.8-Zona de desfăşurare a comerţului ambulant pe raza localităţii Cenad este platoul şi Piaţa 

agroalimentară din faţa Căminului Cultural Cenad. 

 Art.9-Agenţii economici care funcţionează pe raza localităţii au următoarele obligaţii: 

 A.-Să respecte normele privind: 

• Igiena,sănătatea publică şi siguranţa alimentelor; 

• Provenienţa şi calitatea mărfurilor; 

• Utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate; 

• Liniştea şi ordinea publică; 

• Protecţia consumatorilor; 

• Protecţia muncii. 

 B.-Să respecte următoarele cerinţe privind activitatea la punctul de lucru autorizat: 

• Să afişeze datele de identificare ale comerciantului; 

• Să asigure expunerea estetică a produselor şi să afişeze în mod vizibil preţurile; 

• Să respecte suprafaţa autorizată; 

• Să respecte orarul de funcţionare; 

• Să nu depoziteze  mărfuri şi ambalaje în afara punctului de lucru. 

Art.10-În conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanţa de Urgenţă nr.99/2000-republicată 

cu modificările şi completările ulterioare,nu se eliberează acord de funcţionare în următoarele 

cazuri: 

a)-contravine planului general de dezvoltare urbană şi a criterilor generale privind 

determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi; 

b)-aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau apropierea unor clădiri de valoare 

arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 

c)-exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; 

d)-se încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe. 

Art.11-Acte necesare pentru eliberarea acordului de funcţionare: 

• Cerere tip; 

• Copie certificat de înmatriculare-CUI; 

• Copie certificat constatator ORC-punct de lucru; 

• Copie cod fiscal/NIF; 

• Copie statut/act constitutiv; 

• Copie extras CF-la zi; 

• Copie contract închiriere/contract comodat,dacă este cazul pentru punctul de lucru; 

• Dovada schimbării spaţiului, 

• Acord legalizat al proprietarilor cu care se învecinează (faţă,spate,stînga,dreapta),după 

caz,pentru orice unitate care solicită activitate cu program prelungit după orele 22,00 

sau non stop; 

• Autorizaţie ISU sau negaţie după caz;   completat prin HCL nr.21/29.02.2016 



• Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcţionare şi a 

prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la comercializarea băuturilor alcoolice şi a 

produselor de tutun în apropierea unităţilor de învătământ; 

• Plan de situaţie scara 1-500; 

• Plan de încadreare punct de lucru scara 1-500; 

• Dosar plic;copie contract pentru preluarea,transportarea şi depozitarea gunoiului(după 

caz); 

• Copie chitanţă privind achitarea taxei aprobate de către Consiliul Local Cenad. 

 

CAP.III-Sancţiuni. 

 

 Art.12(1)-Încălcarea dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţilor economice 

fără acordul de funcţionare se sancţionează conform prevederilor Legii nr.650/2002-privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor de piaţă. 

 (2)-Procedura de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunilor 

contravenţionale este cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţilor. 

  

 

 

 

 

                                  

                                                    
 


