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REFERAT DE APROBARE 

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

Municipiul Mangalia 

Având în vedere: 

 Prevederile  O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  cu modificările  și  completările
ulterioare;
 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;
 Prevederile  H.C.L.  nr.286  din  23.12.2020  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;
 Prevederile  H.C.L.  nr.113  din  12.07.2021  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; 
 Prevederile  H.C.L.  nr.147  din  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; 
 Prevederile H.C.L. nr.97 din 12.05.2022 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, actualizat prin H.C.L. nr.147/20.10.2021; 

La  nivelul  U.A.T.  Municipiul   Mangalia,  cadrul  legal  pentru  desfășurarea  activităților
comerciale  și  a  serviciilor  de  piață  este  asigurat  potrivit  Regulamentului  privind organizarea și
desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia, aprobat prin
H.C.L.  nr.165/2020,   modificat  şi  completat  prin   H.C.L.  nr.286/2020,  H.C.L.  nr.113/2021,  H.C.L.
nr.147/2021 și  H.C.L. nr.97 /2022.
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În scopul respectării cerinței de îmbunătățire a calității turismului prin desfășurarea unor
activități civilizate și la standarde ridicate în stațiunile arondate Municipiului Mangalia, s-a constatat
necesitatea  introducerii unor noi reglementari.

Prin  urmare,  în  vederea  realizării  unui  proces  de  autorizare  transparent  și  eficient  al
activităților comerciale din Municipiul Mangalia, se impune  reanalizarea cerințelor și criteriilor de
autorizare, prin posibilitatea introducerii unor noi reglementări în funcție de specificul activității
desfășurate,  dar mai ales pentru îndeplinirea cerinței  de îmbunătățire a calității  turismului prin
desfășurarea unor activități civilizate și la standarde ridicate în stațiunile arondate Municipiului
Mangalia.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

 Articolul 129 Atribuțiile consiliului local
(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes

local,  cu  excepția  celor  care  sunt  date  prin  lege  în  competența  altor  autorități  ale  administrației
publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
a) atribuții  privind  unitatea  administrativ-teritorială,  organizarea  proprie,  precum  și

organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes
local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

b) atribuții  privind  dezvoltarea  economico-socială  și  de  mediu  a  comunei,  orașului  sau
municipiului;

c) atribuții  privind  administrarea  domeniului  public  și  privat  al  comunei,  orașului  sau
municipiului;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local.

În  temeiul  art.136  alin.(1)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  propun  spre  aprobare  Consiliului  Local  al
Municipiului  Mangalia,  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului  privind
organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul
Mangalia.

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

RADU CRISTIAN

                                                                                                                                   Redactat,
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