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HOTĂRÂREA NR.113 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.165/25.06.2020 

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

piață în Municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 12.07.2021, 

Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.132/30.06.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.46289 din 30.06.2021; 

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

cipiului Mangalia, înregistrat cu nr.46290/30.06.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R47316/05.07.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.286/23.12.2020 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.165/25.06.2020 

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

în Municipiul Mangalia; 

• Prevederile O.U.G. nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice auto-

rizat, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piața, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

vind comercializarea produselor și serviciilor de piața, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, cu modifi-

cările și completările ulterioare; 

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

oare; 

• Prevederile Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă 

a mării Negre, cu modificările și completările ulterioare; aduse prin O.U.G. nr.21/2014 pentru modificarea art. 6 din 

Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre; 

• 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 O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorului, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, actua-

lizată, 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 O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorului, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economică, Fonduri 

Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

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

art.197 alin.(1) și alin.(4), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu mo-

dificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.165/25.06.2020, cu modificările și 

completările ulterioare, prin introducerea după art.58 a unui nou articol, respectiv art.58¹, cu următorul conţinut: 
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 ”Art.58¹  Prin excepţie de la prevederile art.58, în cazul în care sunt identificate amplasamente pentru care 

operatorul economic nu face dovada achitării taxei de amplasament (ocupare a domeniului public), taxa va fi în-

casată imediat, potrivit situaţiei din teren, de către reprezentanţii autorităţii publice locale desemnaţi în acest sens, 

operatorul economic având obligaţia să continue procedura de autorizare şi să suporte eventualele consecinţe le-

gale, conform prezentului Regulament.” 

 

Art.2 Se aprobă modificarea şi completarea art.67 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.165/25.06.2020, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul că acesta va avea următorul conținut: 

 

”Art.67 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să 

constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: 

a) desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică de către unităţile tip restaurant  - grupă CAEN 5610 

(corespondent cod CAEN 5530), tip bar – grupă CAEN 5630 (corespondent cod CAEN 5540), fără a deţine autorizaţie 

de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu 

suspendarea activităţii comerciale pană la autorizare; 

b) desfășurarea de activități comerciale încadrate în categoria activităților recreative și distractive – grupa 

932, fără autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități comerciale încadrate în categoria activităților 

recreative și distractive, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu suspendarea activităţii comerciale până la 

autorizare; 

c) desfășurarea de activități comerciale de către unitățile de tip complex hotelier fără autorizație de 

funcționare pentru complex hotelier cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu suspendarea activităţii comerciale pană 

la autorizare; 

d) desfășurarea de activități economice complementare la același punct de lucru, respectiv alimentație publică, 

recreative și distractive, cât și alte activități conexe de comerț și prestări servicii de către operatorii economici, fără 

a deține autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități complementare pentru același punct de lucru, cu 

amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu suspendarea activităţii comerciale pană la autorizare; 

e) neavizarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităţii de alimentaţie publică, pentru 

desfășurarea activității pentru complex hotelier, pentru desfășurarea activității recreative și distractive, în termen 

legal, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu suspendarea activităţii comerciale până la vizare; 

f) desfăşurarea exerciţiului comercial fără a deţine avizul program de funcţionare de către operatorii 

economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii altele decât cele înscrise în grupele CAEN 5610, 

5630 şi 932, cu excepțiile prevăzute de lege, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu măsura obținerii avizului 

program de funcționare; 

g) desfăşurarea exerciţiului comercial de către operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de 

prestări servicii altele decât cele înscrise în grupele CAEN 5610, 5630 şi 932, cu excepțiile prevăzute de lege, fără 

viza anuală a avizului program de funcţionare obţinută în termenul legal, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi 

măsura vizării avizului program de funcționare; 

h) comercializarea de produse şi/ sau prestări servicii fără a deţine autorizaţie de funcţionare pentru 

desfăşurarea de activităţi temporare în zone publice sau cu acces public, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei, cu 

suspendarea activității comerciale nelegale până la autorizare şi confiscarea bunurilor destinate și folosite la 

săvârșirea contravenției; 

i) mutarea sau extinderea unui exerciţiu comercial în afara perimetrului spaţiului aprobat, cât şi modificarea 

suprafeţei structurii de vânzare menţionate în autorizaţie, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei şi cu suspendarea 

activității comerciale până la data încadrării în prevederile autorizației de funcționare, precum și confiscarea 

bunurilor care fac obiectul contravenției pentru extinderea exercițiului comercial pe domeniul public sau privat al 

municipiului Mangalia; 

j) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial pe perioada în care operează sancţiunea administrativă 

complementară aplicată, individual sau cumulat în funcţie de natura şi de gravitatea faptei, după caz, respectiv 

suspendarea activităţii, retragerea sau suspendarea autorizaţiei de funcţionare/avizului de funcţionare, cu amendă de 

la 2000 lei la 2500 lei şi închiderea unităţii, după caz; 

k) împiedicarea sau obstrucţionarea, sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a 

organelor de control abilitate ale administraţiei publice locale, în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul 

respectării prevederilor prezentului Regulament, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

l) nedeţinerea la locul de desfăşurare a activităţii temporare de către operatorul economic a recipienţilor 

speciali pentru deşeuri, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei 

m) depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe zonele publice 

reprezentând domeniul public (spaţii verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale, etc.) sau privat al municipiului Mangalia 

sau cu acces public, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

n) comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate şi 

a celor perisabile (excepţie fac terasele amenajate), cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 
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o) utilizarea unui mobilier stradal neagreat de Primăria Municipiului Mangalia sau modificarea mobilierului 

stradal agreat de Primăria Municipiului Mangalia, în sensul realizării unor lucrări cu scopul extinderii acestuia 

(suporţi, copertine, acoperirea cu prelate sau al consolidării acestuia - fundaţii, platforme, etc), dacă nu se încadrează 

în prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

p) deteriorarea/ degradarea bunurilor aparţinând domeniului public prin ancorarea obiectelor destinate 

asigurării protecţiei produselor comercializate, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

q) expunerea de produse pe faţadele structurii de vânzare, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei lei; 

r) încălcarea prevederilor autorizaţiei de funcţionare/ avizului program de funcţionare/ acord de fucționare 

pentru desfășurarea activităților non-profit de interes general, prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în aceste acte, 

cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

s) menținerea amplasamentului pentru desfășurarea de activități temporare (modul de vânzare, tonetă), după 

expirarea termenului prevăzut în autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare, cu amendă 

de la 2000 lei la 2500 lei; 

ș) nedeținerea la punctul de lucru a autorizațiilor, avizelor și acordurilor necesare desfășurării activității 

comerciale, inclusiv a buletinelor de verificare metrologică a cântarelor, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

t) lipsa buletinului de verificare metrologică a cântarelor, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei; 

ț) neîntreţinerea, deteriorarea, murdărirea sau neluarea măsurilor de conservare a zidurilor, gardurilor, 

porţilor, ferestrelor, jgheaburilor şi faţadelor clădirilor de către persoane juridice, cu , cu amendă de la 1500 lei la 

2500 lei; 

u) neîncheierea contractelor cu operatorii economici autorizaţi şi specializaţi în colectarea, transportul și 

depozitarea resturilor menajere, a gunoaielor, a deşeurilor inerte, de către toate persoanele, indiferent de forma de 

organizare, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Mangalia (inlusiv staţiunile arondate), cu excepţia 

persoanelor fizice care nu desfăşoară activităţi comerciale (exerciţiu comercial), cu amendă de la 2000 lei la 2500 

lei; 

v) nerespectarea nivelului de zgomot privind acustica în zonele urbane și stațiuni, cu amendă de la 2000 lei 

la 2500 lei; 

w) aprovizionarea unităţilor economice în afara orarului aprobat, precum şi ocuparea/ restricţionarea abuzivă 

a domeniului public şi/ sau privat al municipiului Mangalia (inclusiv a locurilor de parcare din faţa propriilor unităţi) 

prin amplasarea de diverse obiecte cum ar fi: mese, scaune, umbrele de soare, lăzi, ambalaje, amplasarea de mijloace 

publicitare s.a.m.d., cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei. 

 

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.165 din 25.06.2020 privind 

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

Municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate, urmând a se aplica întocmai. 

 

Art.7 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 14 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 4 voturi ”abținere”, 

din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

 

MANGALIA 

DATA: 12.07.2021 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 

 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  


