
             ROMÂNIA                                                                                                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,  
 ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI  
              PRIMAR 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ___ 

din _________ 
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale 

şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 

  
Consiliul Local Șimleu Silvaniei, întrunit în şedinţă ordinară,  
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.21478/2022 al Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
-Raportul de specialitate nr.21479/2022 al Compartimentului autorizare activități comerciale, transport public local; 
-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al orașului, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și arhitectură; 
-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, 

tineret şi sport; 
-Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 

omului, culte şi problemele minorităţilor 
În baza prevederilor: 

-HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu; 

-art.6 alin (2) din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă cu modificările şi completările 
ulterioare * Republicată * în temeiul art. II din Legea nr. 650/2002 

-HG nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

-art.5 alin (1) și (2), art.12 alin(3) și art.73 alin(1) din OG.99/2002 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

-Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricole; 
- Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
-art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

              - art. art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.a), b) și c), art.155 alin(5) lit.b și alin.(5) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE:  
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul 

Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare aprobate prin hotărâri de consiliu local 

anterioare își încetează aplicabilitatea. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul oraşului Șimleu Silvaniei, prin  

Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local, Biroul Impozite şi taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe 
bugetare şi Serviciul Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate  al primarului. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
-Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj; 
-Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local; 
-Biroul Impozite şi taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare; 
-Serviciul urbanism; 
-Serviciul Poliția Locală; 
-dosarul ședinței; 
-dosar hotărâri. 
-se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-ul orașului: 

www.simleusilvaniei.ro; 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, ______, cu respectarea prevederilor art  139 alin.1 din OUG 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi 
împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 
 



 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
__________________________________________________________________________________________ 

        PRIMAR 

NR. 21478/30.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 

Unul dintre atributele autorității locale, conferite prin legislația specifică în materie, este că aceasta emite reglementări 
inclusiv privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza unității administrativ teritoriale în speță 
a orașului Șimleu Silvaniei, deopotrivă stabilește cerințele necesare în vederea eliberării acordului de funcționare aferent 
desfășurării acestei activități, procedura de eliberare a acordului de funcționare pentru desfășurarea activității de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață respectiv dispoziții speciale referitoare la desfășurarea acestei activități. 

 
Constitutia României consacră, la art. 120, principiul constituțional al autonomiei locale, potrivit căruia administraţia 

publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice. 

Principalul atribut al consiliului local stipulat de legislația în materie, este acela de a avea inițiativă și de a hotărâ, în 
condițiile legii, în toate problemele de interes local, prin adoptarea de hotărâri de consiliu local care sunt acte administrative cu 
caracter obligatoriu si executoriu, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice cărora li se adresează. 

 
Pentru autorizarea desfășurării activităților comerciale și de prestări servicii de către comercianții autorizați , în 

conformitate cu prevederile OG.99/2000 și art.475 din Codul Fiscal respectiv comerţul cu produse agricole obţinute în ferme 
sau gospodării de către producătorii agricoli, persoane fizice sau persoane fizice autorizate/întreprinderi 
individuale/întreprinderi familiale, este necesară aprobarea unui regulament elaborat în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare 

 
Prezentul proiect de Hotărâre, reglementează activităţile din sectorul comercial şi al serviciilor de piaţă, cerinţele 

necesare desfăşurării acestor activităţi, structurile de vânzare, practicile comerciale şi regulile generale de comercializare în 
acord cu legislația în vigoare. 

 
Exercitarea activităţii de comercializare este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale, cu 

respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. 
 
             Luând în considerare cele menționate mai sus, supun atenției consiliului local spre aprobare Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj conform 
anexei la proiectul de hotărâre. 
 
 
 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 

 

 

 

 

 

http://www.simleusilvaniei.ro/
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Compartiment autorizare activități comerciale, transport public local  

Nr. 21479/30.12.2022     

                                                                                          

                                             

                                                 RAPORT   DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 

 

 
      Prin referatul de aprobare nr. 21478/30.12.2022, Primarul orașului Șimleu Silvaniei supune dezbaterii și aprobării 
Consiliului Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj; 
 
     Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj mai sus menționat, 
considerăm inițierea acestuia oportună și legală, din următoarele considerente: 

      Potrivit prevederilor alin (2)  al art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99 din 29 august 2000*) privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă – Republicată  în care se prevede că  exercitarea activităţii de comercializare în zone publice 
este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a 
planurilor de urbanism  și ținând cont că activitatea comercială se exercită  cu referire la produsele alimentare, nealimentare și 
la serviciile de piață prevăzute în anexa la Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 
republicată,  adoptarea unui regulament este necesară . 

       Prin reglementările cuprinse în regulamentul propus se are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea 
dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenței 
loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor; 
modernizarea și dezvoltarea  formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare. 

       Până la data prezentului raport de specialitate privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe 
raza orașului Șimleu Silvaniei a fost reglementată prin Hotărârile Consiliului Local nr.21 și nr.22/24.03.2009. 

     Ținând cont de data la care au fost aprobate reglementări cu privire la  activitatea de comercializare a produselor și 
serviciilor de piață pe raza orașului Șimleu Silvaniei și de modificările intervenite pe parcursul anilor în legislație, s-a considerat 
necesară elaborarea unui nou regulament actualizat în concordanță cu legislația în vigoare, cu includerea unor cerințe 
speciale necesare în vederea eliberării autorizației și acordului de funcționare prin care să se stabilească într-un mod cât mai 
concis sarcinile comercianților astfel încât să se asigure condiții de funcționare a acestora corelate cu asigurarea respectării 
planului de urbanism general, a regulamentelor de urbanism, precum și a bunei gospodăriri a orașului Șimleu Silvaniei. 

       Raportat la diversele situații intervenite în analiza documentațiilor depuse de către comercianți sau prestatorii de servicii, 
luând în considerare faptul că reglementările nu acoperă diversitatea situațiilor intervenite, întocmirea nou regulament de 
reglementare privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza orașului Șimleu Silvaniei este 
imperios necesar. 

      În cadrul actualului Regulament s-au propus spre aprobare completări și mențiuni detaliate referitoare la procedura de 
eliberare a autorizației și acordului de funcționare specificându-se actele necesare autorizării astfel încât să se asigure 
concordanță cu destinația spațiilor în care se va desfășura activitatea comercială sau serviciul de piață. 

http://www.simleusilvaniei.ro/


      Deopotrivă sunt prevăzute și situațiile de suspendare/anulare a acordului de funcționare respectiv contravențiile și 
sancțiunile referitoare la desfășurarea activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza orașului Șimleu 
Silvaniei. 

      Urmare a celor mai susmenționate, în temeiul art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local apreciază necesară și oportună aprobarea de către 
Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a  serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, în forma și conținutul 
prezentat. 

 

 

Inspector, 

CORBEAMU RAUL-FLAVIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


