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HOTĂRÂREA NR.286 

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamen-

tului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 23.12.2020, 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.306/09.11.2020 inițiat Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.62201 din 09.11.2020; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R62201 din data de 18.11.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.165/2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață; 

• Prevederile O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin 

Legea nr.650/2002, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 

zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite, actualizată cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorului, actualizată; 

• Prevederile O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Raportul Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, Comisiei Economică, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din cadrul 

Consiliului Local Mangalia; 

      În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.c), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și 

art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea art.6 alin.3 din Anexa la H.C.L. nr.165 din 25.06.2020 privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de 

piață, în privința orarului de funcționare al unităților comerciale, prin introducerea după litera c), a literei 

cˡ) şi a literei c²), care vor avea următoarele conținuturi: 

 

 ”lit. cˡ) Orarul de funcționare al unităților comerciale din Municipiul Mangalia care 

funcționează la parterul blocurilor de locuințe va fi stabilit în intervalul orar 06:00 – 22:00, iar în zilele 

de duminică, în intervalul 07:00 – 22:00. 

 lit. c²) Orarul de funcționare al unităților de alimentație publică – restaurante, baruri, terase, 

alte asemenea unități, inclusiv de activități recreative și distractive, care funcționează la parterul 

blocurilor de locuințe și în zona piațetei din fața Casei de Cultură Mangalia, va fi stabilit în intervalul 

orar 06:00 – 23:00, iar în zilele de duminică, în intervalul 07:00 – 23:00.” 
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Art.2 Se aprobă modificarea și completarea art.67 din anexa la H.C.L. nr.165 din 25.06.2020 privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de 

piață, în privința orarului de funcționare al unităților comerciale, cu lit.x), care va avea  următorul conținut: 

 

”lit.x) Nerespectarea orarului de funcționare de către unitățile comerciale din Municipiul 

Mangalia care funcționează la parterul blocurilor de locuințe, precum și de către unitățile de alimentație 

publică – restaurante, baruri, terase, alte asemenea unități inclusiv de activități recreative și distractive 

care funcționează la parterul blocurilor de locuințe și în zona piațetei din fața Casei de Cultură 

Mangalia, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.” 

 

Art.3 Celelalte prevederi ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale 

și a serviciilor de piață, aprobat prin H.C.L. nr.165/2020, rămân nemodificate. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă 

la cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri  prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

ANGELESCU DRAGOȘ 

 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea 


