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 HOTĂRÂREA  Nr. 43  /19.12.2019 
privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal și ambulant pe raza comunei 

Apa. 

 Consiliul Local al Comunei APA, întrunit în ședință ordinară în data de 19.12.2019 
            Având în vedere referatul de aprobare nr. 1498/12.12.2019 a primarului Comunei APA, anexat 
prezentului proiect de hotărâre; 
 Avînd în vedere: 
- prevederile art.12, alin.1 , art.86, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000, republicată , privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile art.27 din H.G. nr.348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 
în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legea nr.12/1990, rerepublicată, privind protecția populației împotriva unor activități de producție, 
comerț sau prestări de servicii ilicite,  

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7) lit.g),  alin.(14),  și art.139 alin.(1) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                 
                                                            
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de comerț stradal și ambulant pe raza 
Comunei Apa , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea ei la cunoștinșă 
publică prin afișare și se comunică cu primarul comunei Apa, Institutia Prefectului Judetul Satu Mare .  
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.139  din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. Nr. consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 11,  Nr.consilieri absenţi:0, 
Voturi ,,pentru,,: 11,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, Abţineri: 0.  
 
 

        Președinte de ședință                                                              
                    Nagy Iosif       Contrasemnează 

              Secretar general UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
Anexă la H.C.L.43 / 2019 

 
REGULAMENT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE COMERȚ STRADAL ȘI AMBULANT PE 

RAZA COMUNEI APA 
 

Capitolul I 
Dispoziții generale 

Art.1. Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru organizarea , autorizarea și 
desfășurarea activităților de comerț ambulant, stradal de lungă durată, sezonier și ocazional, în comuna 
Apa. 
 Art.2. Prezentul regulament se aplică : agenților economici – persoane fizice autorizate, 
persoane juridice, intreprinderi individuale și familial care desfășoară activități comerciale, sociale, 
sportive sau prestează servicii către populație; producătorilor direcți, comercianților, organizațiilor și 
fundațiilor, instituțiilor publice, etc., pe amplasamente aparținînd domeniului public și privat al 
comunei Apa. 
 Art.3. În zonele publice din comuna Apa, sunt interzise cu desăvârșire activitățile care incită la 
violență, ură sau care periclitează siguranța populației, activitățile care tulbură liniștea și ordinea public, 
activitățile de cerșetorie, jocurile de noroc, strângerea de fonduri și alte activități similar. 
 Art.4. Activitățile în zonele publice sunt reglementate prin : 
- O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ; O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată;  H.G. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.G. nr.99/2000; H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 
unele zone publice; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată; Legea nr.12/1990 rerepublicată, privind protejarea populației împotriva unor activități de 
producție, comerț sau prestări de servicii ilicite; Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;    

Capitolul II 
Definiții 

 Art.5. În sensul prezentului regulament termenii de mai jos vor avea următorul înțeles: 
• Tonetă-tarabă, stand mic la care se vând flori, fructe, legume etc., 
• Chioșc- construcție mică, prevăzută cu p ferestră mobilă, prin care sunt vândute ziare, reviste, 

cărți, tigări, etc., 
• Gheretă – construcție din materiale ușoare, amplasată în regim provizoriu și demontabil unde 

sunt vândute produse alimentare și nealimentare; 
• Terasă de alimentație public – un loc special amenajat, cu mese pentru servirea consumatorilor 

cu produse alimentare și nealimentare; 
• Dozator – aparat standardizat destinat comercializării de sus,cafea,lapte,înghețată,pop corn, etc., 
• Vitrină frigorifică, ladă frigorifică – aparat frigorific destinat expunerii mărfurilor. O.G.2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor. 
Capitolul III 

Definiții și clasificări 
 Art.6. Definirea unor termini utilizați pe parcursul regulamentului: 
- agent economic – fersoană fizică sau juridică autorizată, care în cadrul activității sale profesionale 
fabric, import,depozitează, transport sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează 
servicii; 
- consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, acre cumpără, 
dobândesc, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activității profesionale; 



- comerciant – persoană fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare a 
produselor și serviciilor de piață; 
- comerț stradal – comerț cu character permanent, sezonier sau ocazional, desfășurat pe domeniul 
public sau privat al comunei, în afara spațiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulație 
pietonașă , pe străzi, trotuare, pasaje publice sau orice zonă destinată folosinței publice; 
- comerț ambulant – activitate de comercializare cu amănuntul realizată prin vânzareaîn mai multe 
locații, pe unități mobile, rulote sau vehicule special amenajate; 
- comerț ocazional – activitatea de comerț stradal desfășurată cu ocazia anumitor evenimente, pe o 
durată limitată de timp; 
- tonetă – structură de vânzare deschisă, tarabă, stand mic la care se vând flori, legume, fructe, etc., 
- chioșc – construcție mică, prevăzută cu o fereastră mobilă prin care sunt vândute ziare, reviste, cărți, 
tigări, etc., 
- gheretă – construcție din materiale ușoare, amplasată în regim provizoriu și demontabil unde sunt 
vândute produse alimentare și nealimentare, 
- stativ – support metallic mobil, 
- terasă de alimentație public – spațiu amenajat cu mese și scaune pentru servirea consumatorilor cu 
produse de alimentație public, 
- dozator – aparat standardizat destinat comercializării de sus, cafea lapte, înghețată, pop corn, vată de 
zahăr, etc., 
- vitrină frigorifică – aparat frigorific destinat expunerii și comercializării mărfurilor, 
- remorcă destinată activităților comerciale – structură de vânzare atașată unui mijloc de transport, 
tractată de acesta și care funcționează independent de mijlocul de tractare și dispune de autonomie 
privind utilitățile necesare, 
- mijloace destinate activităților de agreement – carturi cu pedale, carusele, trăsuri de agreement, 
trambuline, etc. 

Capitolul IV 
Autorizarea activităților de comerț stradal/ambulant 

 Art.7. Activitatea de comerț stradal sau ambulant pe teritoriul comunei Apa se desfășoară de 
către comercianți persoane fizice sau juridice în baza documentului (chitanță sau ordin de plată) care 
atestă plata taxei pentru activitatea respectivă. 

(1) Plata taxei se va efectua prin virament bancar sau la casieria primăriei în timpul programului 
cu publicul. 

(2) Comerțul ambulant este permis între orele 08,00 – 16,00. 
Art.8. Comerțul stradal / ambulant poate fi clasificat în funcție de durata de desfășurare a 
activităților după cum urmează: 

a) Comerț ocazional, 
b) Comerț sezonier, 
c) Comerț de lungă durată. 

Capitolul V 
Procedura de autorizare 

 Art.9. Este permisă autorizarea pe raza comunei Apa a autovehiculelor de tip commercial 
destinate comercializării de produse alimentare, cu condiția ca acestea să dețină toate avizele și 
autorizațiile impuse de legislația sanitară în vigoare, 
 Art.10. Este interzisă amplasarea cu scopul de a desfășura activități de comerț pe domeniul 
public sau privat a comunei Apa, a rulotelor de orice tip sau a tarabelor clandestine pentru desfășurarea 
următoarelor activități: casă de amanet, comercializarea de substanțe interzise prin lege sau nocive 
pentru sănătate, sau confecții, încălțăminte de tip second hand, colectarea de fier vechi. 
 Art.11. Comercianților care au debite sau amenzi contravenționale neachitate nu li se vor mai 
permite activitatea comercială, până la achitarea tuturor obligațiilor financiare față de Primăria comunei 
Apa.  

Capitolul VI 



Obligațiile comercianților care desfășoară activități de comerț stradal sau ambulant 
 Art.12. Comercianții care desfășoară activități de comerț stradal / ambulant au următoarele 
obligații. 
A. Să desfășoare activități de comerț stradal/ambulant cu respectarea normelor privind:  
- igiena și sănătatea public, 
- protecția consumatorilor, 
- proveniența și calitatea mărfurilor, 
- utilizarea mijloacelor de cîntărire autorizate, 
- liniștea și ordinea public, 
- protecția muncii. 
B. Să respecte următoarele cerințe, privind activitatea la punctual de lucru autorizat: 
- să inscripționeze mobilierul stradal cu: denumirea firmei, sediul social, numărul autorizației de 
construire. 
- să dețină la punctual de lucru dovada achitării taxei pentru activitatea respectivă, precum și toate 
autorizațiile . aprobările și avizele stabilite prin lege necesare funcționării. 
- să întrețină în mod corespunzător mobilierul stradal, curat atât în interior cât și în exterior, fără să fie 
îndoit sau distrus. 
- să respecte ordinea și liniștea public, să păstreze curățenia în perimetrul amplasamentului și să nu 
creeze discomfort vecinătăților. 
- să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător. 
- să nu depoziteze produse destinate comercializării direct de caldarâm. 
- să nu depoziteze ambalaje și alte obiecte similar în imediata vecinătate a locului de desfășurare a 
activității. 

Capitolul VII 
Obligațiile comercianților care desfășoară activități de comerț stradal/ambulant 

 Art.13. Mobilierul stradal va fi amplasat în baza autorizației de construire eliberată în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, astfel încât să nu perturbe traficul rutier și 
pietonal, să nu afecteze spațiile verzi și zonele cu monumente istorice sau arhitecturale. 
 Art.14. Chioșcurile , gheretele și tonetele pot fi racordate la utilități pe cheltuiala 
comerciantului și cu riscul determinat de o dezafectare prematură a acestora. 
 Art.15. În cazul în care locația pe care a afost amplasată remorca,chioșcurile , gheretele și 
tonetele se efectuiază lucrări de utilitate public ce impugn încetarea activității de comerț stradal înainte 
de ajungere la termen, acesta va fi ridicat de către proprietar de pe domeniul public la somația 
prealabilă a Primăriei comunei Apa, urmând a fi amplasat temporar pe un alt amplasament aprobat. 
 Art.16. În cazul produselor perisabile să dețină autonomie privind utilitățile necesare 
funcționării (energie electric, apă, etc.) 
 Art.17. Pentru amplasarea mobilierului pe domeniul public este obligatoriu: 
- să se obțină acordul din partea Postului de Poliția Apa, pentru respectarea traficului pietonal sau 
rutier. 
- să se asigure condiții corespunzătoare pentru expunerea , protejarea și păstrarea mărfurilor. 
 Art.18. Pentru comercializarea produselor agricole de sezon (pepeni, cartofi, ardei, roșii, etc.) , 
pot fi identificate amplasamente ce se pretează acestui tip de comerț, corelat cu viziunea commercial-
urbanistică a autorităților locale. Pentru comercializarea produselor agricole de sezon pe teritoriul 
proprietate publică sau privată a comunei Apa este necesar acordul autorităților locale, ce va fi emis la 
solicitarea comerciantului. Este interzis desfășurarea activității de comercializare a produselor agricole 
de sezon, pe terenuri proprietate public sau privată a comunei Apa, fără a deține acordul autorității 
locale. 
 Art.19. Este interzisă desfășurarea activităților de schimb mărfuri fără instrument de plată în 
bani a diverselor produse pe raza comunei Apa. 



 Art.20. Desfășurarea activităților de colectare deșeuri feroase , neferoase , 
electronice/electrocasnice este permisă numai firmelor specializate, cu acordul prelabil al Primăriei 
comunei Apa. 

Capitolul VIII 
Taxe stabilite pentru diverse categorii de activitate 

 Art.21. Taxe stabilite pentru activitățile conf. art.8 
  Taxa lei 
Clasificare Condiții de activitate pe zi pe lună pe an 
Comerț ocazional Evenimente organizate pe raza 

comunei Apa 
100 - - 

Comerț ambulant din autovehicul 50 - - 
Sărbători 50 - - 

Comerț sezonier Chioșcuri, gherete și tonete 
provizorii 

25 300 500 

Comerț de lungă 
durată 

Rulote,chioșcuri amplasate pe 
perioadă nedeterminată 

- 200 500 

 
Capitolul IX 

Constatarea și sancționarea contravențiilor 
 Art.22. Nerespectarea normelor stabilite din prezenta, constituie contravenție, iar persoanele 
fizice și juridice care le-au săvârșit se sancționează după cum urmează: 

A) Contravențiile la : art.5,7 alin.(2), 15,16,17,18 – cu amendă de la 100-500 lei. 
B) Contravențile la : art.10,12, (A,B), 19,20 – cu amendă de la 200 – 1000 lei. 
C) Contravențiile la : art.3,7 – cu amendă de la 1000-2000 lei. 
Art.23. Produsele și obiectele care fac obiectul contravenției sau în unele cazuri au fost folosite la 

săvârșirea contravenției pot fi supuse confiscării. 
 Art.24. Despăgubirile pentru pagubele pricinuite domeniului public sau privat al comunei Apa 
se stabilesc conform tarifelor stabilite de consiliul local Apa. 
 Art.25. Sumele de la art.21,23 pot fi indexate de Consiliul Local al comunei Apa, în condițiile 
legii. 
 Art.26. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de 
primarul comunei Apa, viceprimarul comunei Apa, de împuterniciții primarului, de ofițeri și ofițeri de 
poliție, de jandarmi. 
 Art.27. Agenții constatatori au drept de sancționare prin procesul verbal de constatare a 
contravenției, aplică și sancțiunea, iar dacă este cazul, stabilesc despăgubiri și iau măsuri legale de 
confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul contravenției, făcând mențiuni corespunzătoare 
în procesul verbal întocmit. 
 Art.28. Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore, jumătatea din minimul amenzii. 
 Art.29. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în 
termen de 15 zile de la data comunicării acestuia. Plângerea se înaintează instanței competente. 
  
 Președinte de ședință                                                  Secretar genral UAT 
 
                 Nagy Iosif     Moldovan  Vasile 

 
 
 
 
 

   
 


