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JUDEŢUL IAȘI 

COMUNA HĂRMĂNEȘTI 

  

      Anexă  la H.C.L. nr.  58/23.12.2021  

 

 

R E G U L A M E N T  

 

Pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității economice în 

comuna Hărmănești, județul Iași 

 

I. Dispoziții generale 

 

Art.1. Desfăşurarea activităţilor comerciale pe teritoriul comunei 

Hărmănești se poate face numai în baza autorizației de funcţionare emisă de 

Primarul comunei Hărmănești.  

Art.2. Prin „activităţi comerciale” se înţelege:  

 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; 

Art.3. Autorizaţia de funcţionare reprezintă actul administrativ emis de 

către Primarul comunei Hărmănești prin care se reglementează desfăşurarea de 

către agenţii economici a activităţilor comerciale pe raza comunei Hărmănești.  

Art.4. (1) Agenţii economici (societăţi comerciale, intreprinderi 

individuale, intreprinderi 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. În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, toţi agenţii economici care desfăşoară în prezent activitate comercială şi 

servicii de piaţă, sunt obligaţi să deţină Autorizaţie de funcţionare pentru fiecare 

punct de lucru.  

  Art.6. Criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare 

pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Hărmănești 

sunt:  

a) corelarea desfăşurării activităţii comerciale cu structura de vânzare, 

prin respectarea reglementărilor în vigoare privind sectorizarea raioanelor de 

vânzare a produselor;  
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b) asigurarea reparării, zugrăvirii şi întreţinerii faţadei clădirii în care se 

desfăşoară activitatea;  

c) asigurarea amenajării şi menţinerii în stare corespunzătoare a vitrinelor 

magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;  

d) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la 

construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru 

deschiderea punctului de lucru;  

e) 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;  

f) 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);  

g) respectarea ordinii şi liniştii publice;  

      h) păstrarea curăţeniei în jurul unităţii, inclusiv curăţarea zăpezii şi a 

gheţii de pe trotuarele învecinate şi în locurile de parcare pe care le folosesc;  

                i) comunicarea în cererea de obţinere a acordului de funcţionare a 

programului de funcţionare al unităţii, precum şi afişarea şi respectarea acestui 

program.  

     Art. 7. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor  de funcţionare se stabilesc 

prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Hărmănești, privind impozitele şi 

taxele locale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;  

Art.8.  (1) Autorizaţiile de funcţionare pentru spaţii comerciale/ prestări 

servicii  şi activităţi comerciale de piaţă se eliberează pentru  perioada unui an 

calendaristic, fiind valabile numai cu viza anuală.  

(2) Este obligatorie vizarea anuală a autorizaţiilor de funcţionare până la 

data stabilită de legislaţia în vigoare (numai după plata taxei pentru viza anuală).  

 

 

II. Metodologia de eliberare a autorizației de funcționare pentru agenții 

economici  

 

  Art.9. Modelul autorizației de funcționare este prevăzut în anexa nr.1. a 

prezentului Regulament  pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor de 

funcționare pentru agenții economici;   

Art.10. Autorizația de funcționare se eliberează la cererea 

administratorului/reprezentantului legal sau a mandatarului acestuia numit în 
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condițiile legii, utilizând formularul tip prevăzut în anexa nr. 2 a prezentului 

Regulament  pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiilor de funcționare pentru 

agenții economici;   

Art.11. Cererea va fi însoțită de urmatoarele acte: 

a) cererea pentru aprobarea orarului de funcționare – formular tip anexa nr. 3;   

b) acordul vecinilor limitrofi (pentru orarul de funcționare, dacă activitatea se 

desfășoară după ora 22
00

) – formular tip  anexa nr.4; 

c) certificatul de înregistrare în Registrul comerţului (copie);  

d) anexă certificat de înregistrare (pentru structura de vânzare – punct de 

lucru); 

e) autorizațiile necesare menționate în anexă; 

f) certificat constatator, sau autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi 

economice în mod independent (copie);  

g) actul privind deţinerea legală a spaţiului (copie);  

h) acorduri, avize, autorizații, licențe ale instituțiilor de specialitate expres 

stabilite și prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de codul CAEN (copii);  

 i) contract de furnizare utilităţi publice – salubritate - şi dovada achitării la zi 

a contravalorii acestor servicii (copii);  

j) certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și 

taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local, emis de Primăria comunei 

Hărmănești. 

k) dovada achitării taxei de eliberare a autorizației de funcționare (copie după 

chitanţă). 

l) declarație pe proprie răspundere  îndeplinire cerinţe şi criterii– formular tip 

anexa nr. 8; 

m) alte acorduri și avize ale organelor de specialitate; 

n) actul de identitate al administratorului/reprezentantului legal. 

Art.12. (1) Cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare se primește 

și se înregistrează la Compartimentul registratură, resurse umane  și proceduri 

administrative al Primăriei comunei Hărmănești doar însoțită de toate actele 

enumerate la art. 11. 

 (2)   Compartimentul   registratură, resurse umane  și proceduri 

administrative va   trimite documentaţia  la Compartimentul   urbanism - în vederea 

emiterii Avizului prealabil (Anexa nr. 8). 

(3)  Compartimentul  urbanism  va analiza documentaţia, va emite Avizul 

prealabil şi îl va trimite împreună cu documentaţia Secretarului general al comunei. 

(4) În cazul în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de 

avizare din punct de vedere urbanistic, Compartimentul urbanism  va  transmite  

solicitantului  observaţiile  în  scris  şi  va  solicita  completarea documentaţiei în 

termen de 10 zile lucrătoare. În caz de neconformare se va emite aviz nefavorabil şi 

documentaţia se returnează solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare. 
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(5) Cazurile în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de 

avizare din punct de vedere urbanistic pot fi următoarele: 

a) amplasamentul structurii de vânzare contravine planului general de 

dezvoltare urbană  şi criteriilor generale  privind  determinarea  zonelor şi locurilor 

de  vânzare  din localităţi; 

b) structura de vânzare aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în 

apropierea unor clădiri de valoare arhitecturală deosebită ori cu valoare de 

patrimoniu; 

c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; 

d) se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare cu privire la categoriile 

de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la 

incendiu. 

(6) Secretarul general al comunei va verifica actele depuse de către solicitant, 

şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, va emite autorizația de 

funcţionare în termen de 30 lucrătoare de zile de la data depunerii documentaţiei. În 

cazul în care documentaţia este incompletă/conţine documente expirate, solicitantul 

are datorii față de bugetul local sau   se   încalcă   dispoziţiile   prezentului   

regulament,   se   vor   transmite   solicitantului observaţiile în  scris  şi se  va  

solicita  completarea  documentaţiei în  termen  de  10  zile lucrătoare. În caz de 

neconformare documentaţia se returnează solicitantului. 

 (7)  După  emiterea  autorizației de funcţionare, documentul va fi înaintat 

pentru semnare Primarului comunei Hărmănești. 

(8)   Secretarul general al comunei   va   trimite autorizația  de  funcţionare  

Compartimentului  registratură, resurse umane  și proceduri administrative, care o 

va remite beneficiarului personal sau prin poştă în cazul în care beneficiarul nu se 

prezintă personal pentru preluarea actului. 

(9)  Copia  autorizației de  funcţionare  se va păstra la secretarul general al 

comunei. 

Art.13. Comerciantul, deținător al unei autorizații de funcționare, are 

următoarele obligații:  

a. să afișeze în spatiul de vânzare autorizația de funcționare la loc vizibil; 

b. să vizeze anual autorizația de funcționare, pâna la data de 31 decembrie a 

anului în curs pentru anul următor. Tariful eliberării/ vizei anuale este de 100 lei/an 

până la 500 mp și 500 lei/an peste o suprafață mai mare de 500 mp.; 

c. în cazul schimbării profilului (obiectului de activitate) să solicite o nouă 

autorizație de funcționare. Actele enumerate la art. 11 care corespund noii cereri își 

păstrează valabilitatea. 

d. în exercitarea activității comerciale să nu ocupe domeniul public cu 

mărfurile oferite spre vânzare. 

Art.14. Modificările intervenite și vizele anuale sunt menționate în 

autorizația de funcționare pe verso. 
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Art.15. (1) Un exemplar al autorizației de funcționare ramâne în evidenta 

Primăriei comunei Hărmănești. 

(2) Autorizația de funcționare nu este transmisibilă. 

 

 

 

III. Metodologia de eliberare a Autorizației pentru agenții economici care 

desfășoară activități de alimentație publică în baruri și restaurante 
 

Art.16. Toți comercianții a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională aprobată prin Ordinul nr. 337/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare aparţinătoare de clasa CAEN 5610 – 

Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băturilor, vor solicita 

obținerea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică. 

Art.17. Modelul autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 

publică este prevăzut în anexa nr. 5.   

Art.18. Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică se 

eliberează la cererea administratorului/reprezentantului legal sau a mandatarului 

acestuia numit în condițiile legii, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 6.   

Art.19. Cererea va fi însoțită de următoarele acte: 

a) cererea pentru aprobarea orarului de funcționare – formular tip anexa nr. 

3;   

b) acordul vecinilor limitrofi (pentru orarul de funcționare, dacă activitatea se 

desfășoară după ora 22
00

) – formular tip  anexa nr.4; 

c) certificatul de înregistrare în Registrul comerţului (copie);  

d) anexă certificat de înregistrare (pentru structura de vânzare – punct de 

lucru); 

e) autorizațiile necesare menționate în anexă; 

f) certificat constatator, sau autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi 

economice în mod independent (copie);  

g) actul privind deţinere legală a spaţiului (copie);  

h) acorduri, avize, autorizatii, licențe ale instituțiilor de specialitate, expres 

stabilite și prevăzute de legislația în vigoare, în funcție de codul CAEN (copii);  

 i) contract de furnizare utilităţi publice – salubritate - şi dovada achitării la zi 

a contravalorii acestor servicii (copii);  

j) certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și 

taxelor locale și a altor venituri ale bugetului local, emis de Primăria comunei 

Hărmănești. 

k) dovada achitării taxei de eliberare a autorizației pentru desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică (copie după chitanţă). 
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l) declarație pe proprie răspundere  îndeplinire cerinţe şi criterii– formular tip 

anexa nr. 8; 

m) alte acorduri și avize ale organelor de specialitate; 

n) actul de identitate al administratorului/reprezentantului legal. 

Art. 20. (1) Cererea pentru eliberarea autorizației de funcționare se primește 

și se înregistrează la Compartimentul registratură, resurse umane  și proceduri 

administrative al Primariei comunei Hărmănești doar însoțită de toate actele 

enumerate la art. 19. 

 (2)   Compartimentul   registratură, resurse umane  și proceduri 

administrative va   trimite documentaţia  la Compartimentul   urbanism - în vederea 

emiterii Avizului prealabil (Anexanr. 10); 

(3)  Compartimentul  urbanism  va analiza documentaţia, va emite Avizul 

prealabil şi îl va trimite împreună cu documentaţia Secretarului general al comunei. 

(4) În cazul în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de 

avizare din punct de vedere urbanistic, Compartimentul urbanism  va  transmite  

solicitantului  observaţiile  în  scris  şi  va  solicita  completarea documentaţiei în 

termen de 10 zile lucrătoare. În caz de neconformare se va emite aviz nefavorabil şi 

documentaţia se returnează solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare. 

(5) Cazurile în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de 

avizare din punct de vedere urbanistic pot fi următoarele: 

a) amplasamentul structurii de vânzare contravine planului general de 

dezvoltare urbană  şi criteriilor generale  privind  determinarea  zonelor şi locurilor 

de  vânzare  din localităţi; 

b) structura de vânzare aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în 

apropierea unor clădiri de valoare arhitecturală deosebită ori cu valoare de 

patrimoniu; 

c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate; 

d) se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare cu privire la categoriile 

de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la 

incendiu. 

(6) Secretarul general al comunei va verifica actele depuse de către solicitant, 

şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, va emite autorizația de 

funcţionare în termen de 30 lucrătoare de zile de la data depunerii documentaţiei. În 

cazul în care documentaţia este incompletă/conţine documente expirate, solicitantul 

are datorii față de bugetul local sau   se   încalcă   dispoziţiile   prezentului   

regulament,   se   vor   transmite   solicitantului observaţiile în  scris  şi se  va  

solicita  completarea  documentaţiei în  termen  de  10  zile lucrătoare. În caz de 

neconformare documentaţia se returnează solicitantului. 

 (7)  După  emiterea  autorizației de funcţionare, documentul va fi înaintat 

pentru semnare Primarului comunei Hărmănești; 
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(8)   Secretarul general al comunei   va   trimite autorizația de  funcţionare  

Compartimentului  registratură, resurse umane  și proceduri administrative, care îl 

va remite beneficiarului personal, sau prin poştă în cazul în care beneficiarul nu se 

prezintă personal pentru preluarea actului; 

(10)  Copia  autorizației  de  funcţionare  se va păstra la secretarul general al 

comunei. 

Art.21. (1) Autorizațiile se vizează anual pâna la data de 31 martie. 

(2) Taxa pentru vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității 

de alimentație publică se face venit la bugetul local.  

(3) Cuantumul taxei este de 1000 de lei/an pentru barurile/restaurantele care 

au o suprafață de până la 500 mp și de 2000 de lei/an pentru barurile/restaurantele 

care au o suprafață mai mare de 500 mp. 

 

 

IV. Metodologia de eliberare a Orarului de Funcționare 
 

Art.22. Activitățile comerciale pot fi deschise publicului în toate zilele 

saptamânii. 

Art.23. (1) Avizul pentru orarul de funcționare se aplică tuturor 

comercianților precum și unităților de alimentație publică potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională, aprobată prin Ordinul nr. 337/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare aparţinătoare de clasa CAEN 5610 – 

Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băturilor, precum și 

unităților cu profil de divertisment cum ar fi: cluburi de internet, baruri-biliard, săli 

de jocuri mecanice și electronice. Fac excepție unitățile incluse în structurile de 

primire turistice și cele din cadrul stațiilor de distribuție a carburanților. 

(2) Modelul tip al avizului pentru orarul de funcționare este prevăzut în 

anexa nr.7. 

Art.24. Pe raza comunei Hărmănești, orarele unităților amintite la art. 23, se 

stabilesc de către comercianți și se aprobă de către Primăria comunei Hărmănești, 

în condițiile prezentului regulament. 

Art.25. Unitățile de alimentație publică, al căror cadru ambiental este 

completat de formații de muzică precum și unitățile cu profil de divertisment pentru 

tineret ( cluburi, discoteci ) unde divertismentul este realizat prin intermediul 

muzicii și dansului, este permisă folosirea muzicii pâna la ora 22.
00

. Dupa această 

oră, pâna la închiderea unității, conform orarului afișat, clienții pot fi serviți în 

continuare cu sortimente de mâncare și băuturi, fără muzică, cu condiția respectării 

legislației privind liniștea și ordinea publică. 

Art.26. Cluburile cu profil de disco-bar sau de discotecă precum și 

restaurantele cu muzică ambientală pot funcționa dupa ora 22.
00

 cu program 

muzical, numai cu aprobarea Primăriei comunei Hărmănești dacă sunt amplasate la 
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cel putin 100 de metri distanță față de locuințe, sau dacă spațiile în care-și 

desfășoară activitatea se află în clădiri proiectate și construite special în acest scop, 

oferind protecție fonică, iar prin activitatea lor nu afectează liniștea și dreptul la 

odihnă al locuitorilor cu care se învecinează.  

Art.27. (1) În vederea avizării orarului de funcționare, reprezentantul legal al 

solicitantului se va prezenta la Compartimentul registratură, resurse umane  și 

proceduri administrative al Primariei comunei Hărmănești, având asupra sa 

următoarele documente: 

- cererea pentru aprobarea orarului de funcționare – formular tip anexa nr. 3; 

- certificatul de înregistrare la Registrul Comertului, 

- certificatul constatator eliberat în conformitate cu dispozitiile Legii 

359/2004. 

- Pentru localurile care au programul peste ora 22.
00

, indiferent dacă după 

această oră în local se folosește ambianța muzicală sau nu, solicitantul trebuie să 

facă dovada acordului vecinilor direct afectati - formular tip anexa nr.4; 

- declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație 

publică, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 843/1999. 

- declarație pe proprie răspundere  îndeplinire cerinţe şi criterii– formular tip 

anexa nr. 8.   

(2) Solicitantul va depune o cerere în care va arăta orarul pe care îl propune 

spre avizare, specificând dacă folosește formații de muzică sau instalații muzicale, 

numărul maxim de consumatori ( pe scaune și în picioare). 

Art.28. (1) În urma analizării cererii și documentelor prezentate, se va 

elibera un aviz pentru orarul de funcționare în care va fi trecută și menșiunea: "în 

cazul unor reclamații întemeiate Primaria Comunei Hărmănești va reduce orarul de 

funcționare iar la reclamații repetate primarul va suspenda activitatea comercială". 

(2) Dacă orarul nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant, acestuia i 

se comunică în scris motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, 

solicitantul va face o nouă cerere, în care va solicita avizarea unui nou orar, 

conform cerințelor prezentului regulament precum și a motivațiilor comunicate în 

scris. 

(3) Criteriile care stau la baza autorizării unui orar peste ora 22.
00

 sunt: 

-prezentarea dovezii privind îndeplinirea condițiilor referitoare la protecția 

fonică; 

- unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi din 

cauza zgomotului provocat de muzică; 

- să nu existe reclamații cu privire la deranjul stradal în zona localului 

respectiv; 

- să dețină semnăturile legalizate ale locatarilor direct afectați; 

- sa îndeplineasca conditiile legale de funcționare. 
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Art.29. Orarul de funcționare se afișează la intrarea în spațiul de vânzare, la 

loc vizibil. 

Art.30. Comerciantul este obligat să respecte orarul afișat și avizat. 

Art.31. Pentru solicitanții care organizează la cererea consumatorilor mese 

festive și evenimente, orarul de funcționare poate fi depășit numai cu condiția 

respectării normelor legale privind liniștea și ordinea publică. În acest caz, lângă 

orarul de funcționare se afișează anunțul “ rezervat “ cu precizarea perioadei de 

rezervare. Solicitantul va depune personal o notificare la Primăria Hărmănești și la 

Postul de Poliție din comuna Hărmănești  cu cel putin 48 de ore înainte ca 

evenimentul sa aibă loc. 

Art.32. (1) În cazul unor reclamații care se dovedesc a fi întemeiate Primăria 

comunei Hărmănești poate modifica orarul de funcționare și va elibera un nou aviz, 

situație în care solicitantului i se vor comunica în scris motivele care au stat la baza 

acestei măsuri. 

(2) După ce a luat la cunoștință, comerciantul este obligat să afișeze de 

îndată orarul modificat. 

(3) Dacă acele cauze care au dus la măsura modificării orarului au fost 

remediate, la cererea comerciantului, după o verificare în teren, se poate reveni la 

orarul inițial, caz în care se va elibera un nou aviz pentru orarul de funcționare 

inițial. 

Art.33. Unitățile de tip bar de noapte pot funcționa dupa ora 22.
00

, în 

condițiile păstrării linițtii și ordinii publice 

Art.34. Se instituie taxele speciale pentru eliberarea și vizarea anuală a 

orarului de funcționare. Cuantumul acestor taxe este de 10 lei eliberarea avizului și 

de 10 lei vizarea anuală a acestuia. 

 

V. Sancțiuni  

Art. 35. – (1) Autorizaţiile de funcţionare se vizează anual în condiţiile şi în 

cuantumul prevăzut de Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul în curs; 

(2) În cazul în care agenţii cu atribuţii de control vor constata că agentul 

economic nu respectă  prevederile  prevăzute la alin.  (1), vor întocmi proces-verbal 

de constatare  cu acordarea unui termen stabilit de actele normative în vigoare 

pentru intrarea în legalitate. Neîndeplinirea acestei măsuri constituie contravenţie şi 

se va aplica amendă contravenţională potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 99/2000. Nerespectarea măsurilor dispuse prin procesul-verbal de contravenţie – 

anexa nr. 10 - se sancţionează cu suspendarea activităţii comerciale. 

Art. 36. - Următoarele fapte săvârşite de agenţi economici constituie 

contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:  

a) desfăşurarea de activităţi comerciale pe raza comunei Hărmănești fără a 

deţine Autorizaţie de funcţionare eliberată de primărie se sancţionează cu: 
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1.  de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică; 

2. de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie; 

3. de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare; 

4.  de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi; 

5.  de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara 

spaţiilor comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;  

b) desfăşurarea de activităţi comerciale pe raza comunei Hărmănești cu 

autorizaţia de funcţionare nevizată în termenul legal se sancţionează cu amendă 

contravenţională de la 300 la 500 lei.  

c) nerespectarea programului de funcţionare înscris în autorizaţia de 

funcţionare se sancţionează cu amendă contravenţională de la 200 la 400 lei.  

d) neanunţarea imediată a primăriei cu privire la modificarea obiectului de 

activitate şi a oricăror date de identificare ale agentului economic se sancţionează 

cu amendă contravenţională de la 200 la 400 lei.  

 Art.37 - Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 11 se 

face de către primarul comunei Hărmănești prin împuterniciţii acestuia. 

Art.38 - Contravenientul poate achita în termen de 15 zile calendaristice 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.39 - 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 și ale Ordonanței 

Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art.40 - (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 comunei 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 comunei 

Hărmănești a unei Dispoziţii în acest sens, în baza referatului întocmit de 

compartimentul de specialitate din cadrul primăriei.  

Art. 41. - Agenţii cu atribuţii de control vor efectua verificări şi controale 

pentru a constata dacă desfăşurarea activităţilor economice este efectuată cu 

respectarea reglementărilor legale în vigoare. În caz contrar, se va întocmi proces-

verbal de constatare a contravenţiei şi se va aplica amenda stabilită de actele 

normative în vigoare. Nerespectarea măsurilor dispuse prin proces-verbal de 

contravenţie se sancţionează cu suspendarea activităţii comerciale. 
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Art. 42. - În cazul contravenţiilor, a căror repetare atrage ca sancţiune 

suspendarea activităţii  comerciale  potrivit  art.  78 din  Ordonanța Guvernului nr.  

99/2000  republicată,  procedura suspendării este următoarea: 

a) Propunerea de suspendare se face de către agenţii cu atribuţii de control 

printr-un referat motivat; 

b) Suspendarea activităţii comerciale a agentului economic se face prin 

dispoziţia primarului; 

c) Secretarul general al comunei va comunica dispoziţia emisă de primar, în 

termen de 5 zile, comerciantului sancţionat, Poliţiei comunei Hărmănești, 

Compartimentului contabilitate şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Iași; 

 

VI. Dispoziții finale 

 

Art.43 (1) Autorizația de funcționare poate fi anulată oricând, dacă nu se 

respectă: 

- obiectul de activitate menționat pe avizul program de funcționare; 

- orarul de funcționare aprobat; 

- normele de estetică, curațenie şi igienă publică; 

- normele de convieţuire socială, ordine și linişte publică; 

- cerințele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de 

funcţionare; 

- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

- existența unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Compartimentului de 

Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Hărmănești sau a altor instituţii abilitate. 

- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare. 

(2) Anularea autorizației de funcţionare se face prin Dispoziția Primarului 

Comunei Hărmănești, la propunerea organului constatator. 

Art. 44.  Autorizația de funcţionare se emite pentru fiecare structură de 

vânzare/punct de lucru în care agentul economic îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 45.   Titularul autorizației de funcţionare este obligat să comunice în 

termen de 30 de zile Primăriei comunei Hărmănești orice schimbări ale condiţiilor 

ce au stat la baza autorizării activităţii. 

Art. 46. (1) Pentru exerciţiile comerciale cu caracter sezonier practicate în 

zone publice autorizația de funcţionare se eliberează numai după obţinerea 

Certificatului de urbanism /autorizației de construcţie (după caz) şi cu condiţia 

achitării la zi a taxei pentru ocuparea domeniului public în cuantumul prevăzut de 

H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul în curs; 
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(2) Fac excepţie de la solicitarea autorizației de funcţionare agenţii economici 

care desfăşoară  activitate  comercială  în  spaţii  deschise,  aparţinătoare  comunei  

Hărmănești,  la  o  distanţă  de  max.  20  m.  de  spaţiul  comercial  propriu,  

autorizat  în prealabil conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2002. În 

acest caz este obligatorie obţinerea Certificatului de urbanism/autorizației de 

construcţie (după caz) şi achitarea la zi a taxei pentru ocuparea domeniului public 

în cuantumul prevăzut de Hotărârea consiliului local privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul în curs; 

Art. 47. – (1) Prevederile prezentului Regulament se completează cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000  privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă, republicată. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


