
PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 342  din 07.10.2022
privind aprobarea  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea

activităților comerciale și a serviciilor de piață în

Municipiul Mangalia

Primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, în baza prerogativelor stabilite de lege,

Având în vedere:

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 76005/06.10.2022;
 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 MMangalia,
cu modificările și completările ulterioare;
  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului
a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice,
actualizată;
 O.U.G.  nr.44/2008 privind  desfășurarea  activităților  economice  de  către  persoanele  fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, actualizată;
 O.G.  nr.99/2000  privind  comercializarea  produselor  şi  serviciilor  de  piață,  aprobată  prin
Legea nr.650/2002, actualizată;
 H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață,  actualizată
 H.G nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone
publice, actualizată;
 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
 Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;
 Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţieşi autorizare a construcţiilor în zona de
coastă a Mării Negre, actualizată; 
 O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorului, actualizată;
 Legea nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, actualizată;
 H.G. nr.852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice,
actualizată;
 H.G.  nr.559/2001  privind  unele  măsuri  de  comercializare  a  produselor  alimentare  şi
nealimentare în staţiunile turistice, actualizată;
 Ordinul  Ministerului  Sănătății  nr.976/1998  pentru  aprobarea  Normelor  de  igienă  privind
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, actualizată;
 H.G. nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, actualizată;
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 Legea  nr.61/1991  pentru  sancţionarea  faptelor  de  încălcare  a  unor  norme  de  convieţuire
socială, a ordinii şiliniştii publice, actualizată;
 O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;
 H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și
morală a elevilor și studenților, actualizată;
 Ordinul nr.65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor
de  clasificare  a  structurilor  de  primire  turistice  cu  funcţiuni  de  cazare  şialimentaţie  publică,  a
licenţelorşi brevetelor de turism, actualizat;
 Ordinul  nr.199/2016  privind  procedura  emiterii  avizului  prealabil  de  funcționare  pentru
structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement din stațiunile turistice, actualizat;
 O.M.D.R.A.P.  nr.3384/2013  pentru  aprobarea  reglementării  tehnice  “Normativ  privind
acustica în construcții și zone urbane, indicativ C 125-2013”, actualizat;
 O.M.S nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de
viață al populației, actualizat;
 STAS 10144/2/1991 – prescripții și proiectare străzi, trotuare, alei de pietoni și piste pentru
bicicliști;
 Ordinul nr.49/n/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea
străzilor în localitățile urbane, actualizat;
 Ordinul  nr.10N/1993  –  Normativul  P  132-93  proiectarea  parcajelor  de  autoturisme  în
localități urbane, actualizat;
 Ordonanță de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;
 H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, actualizată;
 O.M.T.  nr.1294/2017  pentru  aprobarea  Normelor  tehnice  privind  amplasarea  lucrărilor
edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale;
 Ordinul  nr.189/2013 pentru aprobarea reglementării  tehnice  ,,Normativ  privind adaptarea
clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP
051-2012 – Revizuire NP 051/2000”, actualizat;
 H.G.  nr.571/2016 pentru  aprobarea  categoriilor  de  construcții  și  amenajări  care  se  supun
avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, actualizată;
 Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;
 Legea nr.60/1991 privind adunările publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea  nr.333/2003 privind  paza  obiectivelor,  bunurilor,  valorilor  şiprotecţia  persoanelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 H.G.  nr.301/2012  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şiprotecţia persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordin nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale  de  apărare  împotriva incendiilor,
emis de Ministerul Administrației și Internelor, actualizat;
 Ordin  nr.1030/2009  privind  aprobarea  procedurilor  de  reglementare  sanitară  pentru
proiectele  de  amplasare,  amenajare,  construire  și  pentru  funcționarea  obiectivelor  ce  desfășoară
activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, emis de Ministerul Sănătății, actualizat;
 Ordin  nr.111/2008  privind  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  și  pentru  siguranța
alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a
activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine
animală sau nonanimală,  precum și  activităților  de  producție,  procesare,  depozitare,  transport  și
comercializare  a  produselor  alimentare  de  origine  nonanimală,  emis  de  Autoritatea  Naţională
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, actualizat;
 Ordin  nr.57/2010  pentru  aprobarea  Normei  sanitare  veterinare  privind  procedura  de
autorizare sanitară veterinară a unităților care produc,  procesează,  depozitează,  transportă și/sau
distribuie produse de origine animală, emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară și Pentru
Siguranţa Alimentelor, actualizat;
 Ordin nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, emis de
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, actualizat;
 Legea nr.155/2010 a poliției locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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 Legea nr.282/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, actualizată;
 H.G. nr.452/2003 privind desfășurarea activităților de agrement nautic;
 Reglementarea  Tehnică  Națională  PT  R  19  -2002:  Cerințe  tehnice  de  securitate  privind
Echipamentele și instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă;
 Ordinul  nr.199/2016  privind  procedura  emiterii  avizului  prealabil  de  funcționare  pentru
structurile de primire turistice cu funcțiuni de agrement din stațiunile turistice;
 O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.
 H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor
pentru agrement;
 Legea nr. nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială, cu modificările și completările
ulterioare;
 Prevederile  Ordinului  nr.  510/2022  pentru  modificarea  și  completarea  Normelor
metodologice  privind  eliberarea  certificatelor  de  clasificare  a  structurilor  de  primire  turistice  cu
funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013;
 Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.

În temeiul prevederilor 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  Codul  administrativ  aprobat  prin  O.U.G.  nr.57/2019,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se  aprobă  Regulamentul  privind  organizarea  și  desfăşurarea  activităţilor  comerciale  şi  a
serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia, conform  anexei, ce se constituie parte integrantă din
prezentul act administrativ.

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 La data intrării  în  vigoare a prezentului  act  administrativ   încetează aplicabilitatea  H.C.L.
nr.165 din 25.06.2020,  H.C.L. nr.286 din 23.12.2020,  H.C.L. nr.113 din 12.07.2021,  H.C.L. nr.147
din 22.10.2021,  H.C.L. nr.97 din 12.05.2022,  precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.4  Secretarul  General  al  Municipiului  Mangalia  va  comunica  prezentul  proiect  de  hotărâre
membrilor Consiliului Local Mangalia în vederea dezbaterii, aprobării și adoptării unei hotărâri în
cadrul ședinței  _________ din data de __________ şi îl va afișa în locuri publice pentru a fi
cunoscut de către cetățenii Municipiului Mangalia.

PRIMAR,
CRISTIAN RADU

                                                                                                                                       Avizat,
Secretar General  Municipiu,

Ciocănel Andreea
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