Consiliul Local al municipiului Câmpulung
Moldovenesc

Anexa nr.10
la Hotărârea Consiliului
Local nr………/2015

Taxe speciale
REGULAMENTUL
privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a
serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc precum şi taxele
pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi
a serviciilor de piaţă
Art.1.– Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul
municipiului Câmpulung Moldovenesc se poate face numai în baza acordului de funcţionare emis
de Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.2.– Prin „activităţi comerciale şi servicii de piaţă” se înţeleg:
a) comerţul cu ridicata desfăşurat în spaţii comerciale
b) comerţul cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale
c) serviciile de alimentaţie publică
d) prestările de servicii
e) comerţul desfăşurat în zone publice ( piaţa agroalimentară, bazar, obor şi în alte
locuri publice).
Art.3.– Acordul de funcţionare reprezintă actul administrativ emis de către Primarul
municipiului Câmpulung Moldovenesc prin care se reglementează desfăşurarea de către agenţii
economici a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe raza municipiului Câmpulung
Moldovenesc.
Art.4.–(1) Agenţii economici(societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice
autorizate) vor solicita acordul de funcţionare pentru fiecare punct de lucru unde desfăşoară
activitate.
(2) Nu este necesară obţinerea acordului de funcţionare pentru sediile sociale ale
agenţilor economici şi pentru sediile în care se desfăşoară exclusiv activitate de birou, fără a
implica activitate cu publicul.
Art.5.– Documentaţia necesară pentru obţinerea acordului de funcţionare este:
- copie după documentele de înfiinţare şi înregistrare ale agentului economic conform
legislaţiei în vigoare, inclusiv după anexa la certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru ce
urmează a fi autorizat;
- copie după actul care atestă posesia legală a spaţiului în care se desfăşoară sau
urmează să se desfăşoare activitatea precum şi după schiţa acestuia;
- copie după certificatul de urbanism şi avizele solicitate în certificat, cu precizarea
privind respectarea condiţiilor impuse;
- copie după actul de identitate al reprezentantului legal;
- copie după actele de calificare pentru personalul angajat pentru efectuarea activităţilor
comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică;
- în cazul unităţilor care produc poluare fonică şi care solicită program de funcţionare
după ora 22˚˚ este necesar acordul scris al fiecărui proprietar al locuinţelor cu care se învecinează
direct cu privire la programul de funcţionare;
- copie după contractul de salubrizare;
- copie după chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea acordului de funcţionare;
- cererea de autorizare.
Art.6.– Criteriile în baza cărora se vor elibera acordurile/autorizaţiile de funcţionare
pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Câmpulung
Moldovenesc sunt:
a) corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul
certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire;
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asigurarea
amenajării
şi menţinerii în stare corespunzătoare a vitrinelor
magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;
c) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile,
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;
d) desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea unor condiţii minime
de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale clienţilor, precum şi a
mediului;
e) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de
activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică (absolvirea unui
curs de specialitate pentru comercializarea de produse alimentare şi de alimentaţie publică,
organizat conform legislaţiei în vigoare sau dovada desfăşurării a cel puţin 2 ani de activitate
profesională de comercializare de produse alimentare şi de alimentaţie publică şi absolvirea unui
curs de noţiuni fundamentale de igienă );
f) respectarea ordinii şi liniştii publice; asigurarea ordinii în unităţile de alimentaţie
publică şi în vecinătatea acestora pe o rază de 50 m de la uşa de acces , prin personal specializat
angajat sau prin contractarea unor servicii de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu
operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de tulburarea liniştii publice; aprovizionarea
unităţilor comerciale situate în blocuri de locuinţe între orele 800-1300 şi 1500-2200 pentru a nu
perturba liniştea locatarilor;
g) păstrarea curăţeniei în jurul unităţii, inclusiv curăţirea zăpezii şi gheţii de pe
trotuarele învecinate şi în locurile de parcare pe care le folosesc;
h) comunicarea în cererea de obţinere a acordului de funcţionare a programului de
funcţionare al unităţii, precum şi afişarea şi respectarea acestui program.
Art. 7- (1) În unităţile de alimentaţie publică de pe raza municipiului Câmpulung
Moldovenesc funcţionarea programului muzical va fi limitat la ora 22˚˚.
(2) Pot desfăşura program muzical după ora 22˚˚ numai unităţile care au acordul expres al
Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc. Acest acord se va elibera pentru funcţionarea
unităţilor de tipul discotecilor, barurilor de noapte şi unităţilor care organizează manifestări
(acţiuni) cu caracter festiv (nunţi, botezuri, etc.), în următoarele condiţii:
a) unitatea nu se află la parterul blocurilor sau nu are pereţi comuni cu o altă clădire care
este utilizată în scop de locuinţă;
b) dacă unitatea nu se află în situaţia de la lit. „a” va putea desfăşura program muzical
prelungit doar cu acordul scris al fiecărui proprietar al locuinţelor cu care se învecinează direct,
acord exprimat expres pentru zilele în care se poate desfăşura programul prelungit şi ora maximă a
acestuia.
Art.8.– (1) Unităţile de prestări servicii vor obţine acord de funcţionare numai dacă
spaţiul în care se desfăşoară activitatea este propice pentru desfăşurarea activităţii solicitate, în
conformitate cu schiţa spaţiului.
(2) Unităţile de prestări servicii generatoare de zgomot care se învecinează direct
cu spaţii locuite îşi vor stabili programul de funcţionare în intervalul orelor 0700 – 2200.
Acest program de funcţionare se poate prelungi cu aprobarea Primăriei municipiului
Câmpulung Moldovenesc în baza acordului fiecărui proprietar al locuinţelor cu care se învecinează
direct.
Art.9.- (1) Desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul public şi privat al
municipiului Câmpulung Moldovenesc se face numai pe amplasamentele stabilite de Direcţia de
urbanism- Compartiment planificare urbană şi autorizări şi Serviciul venituri, cheltuieli şî
patrimoniu-Compartiment patrimoniu..
(2) Pe domeniul public şi privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc se
pot desfăşura următoarele activităţi:
a) comerţ de mic detaliu (comercializarea de flori, ziare, cărţi, reviste, produse specifice
sărbătorilor tradiţionale, alte produse comercializate cu ocazia festivalurilor);
b) comerţ de întâmpinare care constă în comercializarea produselor unităţilor
comerciale în imediata vecinătate a acestora (băuturi răcoritoare, îngheţată, produse de panificaţie
şi patiserie, etc.);
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terase sezoniere ale unităţilor de alimentaţie

publică;
d) spectacole, festivaluri, manifestări cultural - artistice şi sportive;
e) campanii promoţionale.
Art.10–Acordurile de funcţionare se clasifică în:
a) acord de funcţionare pentru spaţii comerciale /prestări servicii (formularul este
prevăzut în anexa nr. 12 );
b)acord de funcţionare pentru activităţile comerciale desfăşurate în piaţa
agroalimentară, bazar şi obor de către agenţii economici (formularul este prevăzut în anexa nr. 13);
c) acord pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul public şi privat al
municipiului Câmpulung Moldovenesc (formularul este prevăzut în anexa nr. 14 ).
Art.11.- (1) Acordurile de funcţionare pentru spaţii comerciale/ prestări servicii se
eliberează pentru o perioadă de 5 ani, fiind valabile numai cu viza anuală.
(2) Este obligatorie vizarea anuală a acordurilor de funcţionare până la data de 30 iunie
(numai după plata taxei pentru viza anuală).
(3)Acordurile pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în piaţa agroalimentară,
bazar şi obor se eliberează anual.
Art.12.- Următoarele fapte săvârşite de agenţi economici constituie contravenţii şi se
sancţionează după cum urmează:
a) desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza municipiului
Câmpulung Moldovenesc fără a deţine acord de funcţionare/autorizaţie pentru activitatea de
alimentaţie publică eliberată de primărie se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la
1.000 lei;
b) desfăşurarea de activităţi comerciale şi servicii de piaţă pe raza municipiului
Câmpulung Moldovenesc cu acord de funcţionare/autorizaţie nevizată în termenul legal se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la 500 lei;
c) nerespectarea programului de funcţionare înscris în acord de funcţionare/autorizaţie
pentru activitatea de alimentaţie publică, nerespectarea orarului de aprovizionare stabilit pentru
unităţile comerciale situate în blocuri de locuinţe, precum şi afişarea unui alt program de
funcţionare decât cel aprobat de către primărie se sancţionează cu amendă contravenţională de la
200 la 500 lei;
d) neprezentarea reprezentantului legal al agentului economic la Primăria municipiului
Câmpulung Moldovenesc, ca urmare a invitaţiei/somaţiei întocmite de către poliţiştii locali se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la 500 lei;
e) neanunţarea la primărie, în termen de 30 zile, a modificărilor efectuate cu privire la
obiectul de activitate şi la datele de identificare ale agentului economic se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 200 la 400 lei.
Art.13.- (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 se fac de
către primarul municipiului şi de către poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul activităţii
comerciale şi ordinii şi liniştii publice.
(2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita în termen de 48 ore de la data încheierii procesului
verbal de contravenţie ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute pentru contravenţia săvârşită, agentul constatator făcând menţiunea expresă despre
această posibilitate în procesul verbal.
Art.14.- (1) În cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea
şi ordinea publică, precum şi în cazul nerespectării în mod repetat a clauzelor prevăzute în acordul
de funcţionare, Primarul municipiului poate suspenda acest acord pe o perioadă de până la 30 de
zile.
(2) Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzută la alineatul (1) duce la anularea
acordului de funcţionare, prin emiterea de către Primarul municipiului a unei Dispoziţii în acest
sens, în baza referatului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.

-4Art.15. - Taxele pentru eliberarea
de obiectul de activitate, astfel:

acordurilor de funcţionare se stabilesc în funcţie

Obiectul de activitate
Nr. crt.
1.
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu
produse preponderent alimentare
2.
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu
produse nealimentare
3.
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu
produse alimentare şi nealimentare (cu suprafaţa de
vânzare între 100-200 mp)
4.
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu
produse alimentare şi nealimentare (cu suprafaţa de
vânzare mai mare de 200 mp)
5.
Spaţii comerciale cu activitate de comerţ cu ridicata
(de gros)
6.
Unităţi de prestări servicii
7.
Activităţi comerciale desfăşurate de agenţi
economici în piaţa agroalimentară, bazar şi obor
(comerţ ambulant)
8.
Activităţi comerciale desfăşurate pe domeniul
public şi privat al municipiului

Taxa (lei/an)
50
100
150
200

200
50
30
20/perioada
sezonieră

Taxele pentru eliberarea acordurilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor
comerciale şi a serviciilor de piaţă prevãzute se achitã pânã la data de 30 iunie pentru anul curent.
Pentru neachitarea taxei la termenul precizat, contribuabilii datoreazã majorãri de întârziere,
conform prevederilor legale.

