HOTĂRÂREA NR.97
privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea
activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia,
aprobat prin H.C.L. nr.165/25.06.2020, actalizat prin H.C.L. nr.147/20.10.2021
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 12.05.2022,
Având în vedere:
• Proiectul de hotărâre nr.116/10.05.2022 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii
Consiliului Local Mangalia, cu amendamentul adoptat conform procesului-verbal al ședinței;
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.33230/10.05.2022;
• Raportul de specialitate al Direcției de Turism și Mediul de Afaceri din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.33242 din 10.05.2022;
• Necesitatea reanalizării unor cerințe și criterii de autorizare pentru acest tip de act administrativ, prin
posibilitatea introducerii unor noi reglementări în funcție de specificul activității desfășurate;
• Cerința de îmbunătățire a calității turismului prin desfășurarea unor activități civilizate și la standarde
ridicate în stațiunile arondate Municipiului Mangalia;
• Realizarea unui proces de autorizare transparent și eficient al activităților comerciale din Municipiul
Mangalia, cât și optimizarea strategiei de dezvoltare a activităților economice, cu respectarea legislației specifice în
vigoare, pentru structurile de vânzare și de prestări servicii;
• Prevederile H.C.L. nr.165 din 25.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia, cu modificările și completările
aduse prin H.C.L. nr.286 din 23.12.2020 și prin H.C.L. nr.113 din 12.07.2021;
• Prevederile H.C.L. nr.147/22.10.2021 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.165/25.06.2020 privind
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în
Municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare (actualizare);
• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și Comisiei Urbanism,
Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului 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, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor
comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia aprobat prin H.C.L. nr.165/25.06.2020, actualizat prin
H.C.L. nr.147/20.10.2021, după cum urmează:
a) La art.6 alin.(2) se introduce litera e) ce va avea următorul conținut:
„e) vizarea anuală a avizului program de funcţionare/ autorizaţiei de funcţionare se realizează în baza
documentaţiei depusă de către operatorul economic, conform prezentului Regulament, însoţită de avizul
program de funcţionare/ autorizaţia de funcţionare, în original.”
b) La art.61 – Activitățile comerciale permise în stațiunile turistice arondate Municipiului Mangalia se
modifică şi se completează cea de-a doua activitate permisă, urmând ca aceasta să aibă următorul conținut:
” (...)
▪ Activități comerciale și de prestări servicii – doar hoteluri și alte facilități de cazare, farmacii,
agenții de turism, comerț cu amănuntul (în condițiile Regulamentului), cofetării și patiserii, birouri,
vulcanizare și service auto, spălătorii industriale, hypermarket;
(...)”.
c) După Art.61 – Activitățile comerciale permise în stațiunile turistice arondate Municipiului Mangalia, se
introduce Art.6² care va avea următorul conținut:
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”Art.6² Pe durata exercitării activităților comerciale și de prestări servicii permise în stațiunile turistice
arondate Municipiului Mangalia, conform art.6ˡ, se interzice amplasarea de vitrine frigorifice, lăzi frigorifice,
rafturi, mese, panouri şi orice alt asemenea tip de mobilier pentru expunerea mărfurilor în exteriorul structurii
de vânzare, inclusiv amplasarea de umbrele, indiferent de forma şi cromatica acestora.”
d) La art.42 se introduce litera o), care va avea următorul conținut:
„o) să folosească tipurile de umbrire permise de Regulament, respectiv copertine retractabile/ fixe
ancorate exclusiv pe faţada spaţiului comercial de care aparţine şi care nu vor depăşi limita trotuarului sau
pergole textile retractabile, în cazul zonelor exclusiv pietonale. Învelitoarele echipamentelor de umbrire vor fi
realizate din pânze impermeabile şi rezistente la intemperii, iar cromatica se va încadra în culorile alb, bej,
crem.”
e) La art.67 se modifică și se completează lit.q), urmând ca aceasta să aibă următorul conținut:
„q) expunerea de produse pe faţadele structurii de vânzare sau amplasarea de vitrine frigorifice, lăzi
frigorifice, rafturi, mese, panouri şi orice alt asemenea tip de mobilier pentru expunerea mărfurilor în exteriorul
structurii de vânzare, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei.”
Art.2 Se mandatează direcțiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Mangalia în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ.
Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.165/25.06.2020, actualizat prin H.C.L. nr.147/22.10.2021, rămân
neschimbate.
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 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 18 consilieri locali în funcție.

MANGALIA
DATA: 12.05.2022
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANGELESCU DRAGOȘ
Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea
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