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RROOMMÂÂNNIIAA  

JJUUDDEEŢŢUULL  BBAACCĂĂUU  

CCOOMMUUNNAA  CCLLEEJJAA  

CCOONNSSIILLIIUULL  LLOOCCAALL  
Tel/fax 0234.253012/0234.25322 

 

Nr2719./30.05.2014 
 PROIECT DE  HOTARÂRE 

Privind  aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de 
activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate,a orarului de functionare precum si a 

modelelor de formulare, pentru agentii economici, persoane fizice  autorizate  sau persoane 
juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Cleja , judeţul Bacău 

 
Joca Ion primar  al comunei Cleja, judeţul Bacău 

  Având in vedere: 
            - Solitarea S.C OZY CAFÉ SRL,COMUNA Cleja,judetul Bacau inregistrata la Primaria Cleja sub 
nr. 2687/28.05.2014 ,cererea dlui Demeterca Petrea,administrator al S.C EURODENS 2014 SRL,CU 
SEDIUL IN COMUNA Cleja,sat Cleja ,nr.1117,inregistrata la primaria Cleja sub nr. 2649/27.05.2014 si 
discutiile  purtate in cadrul sedintei Consiliului Local din data de 29.05.2014 ,cu privirea la necesitatea si 
oportunitatea emiterii unei Hotarari in vederea aprobarii Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei 
de functionare si profil de activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate,a orarului de 
functionare precum si a modelelor de formulare, pentru agentii economici, persoane fizice  autorizate  
sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Cleja , judeţul Bacău, 
expunerea de motive a Primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr 2721/30.05.2014 

  - prevederile art. 8 şi 12 din O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor 

de piata, republicată, modificata si completata prin Legea nr. 211/2008; 

- prevederile art. 10 din Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- prevederile cap. III din H.G. nr. 333/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; 

- prevederile art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

- prevederile art. 5 din H.G. nr. 348/2004  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice ; 

- prevederile art.1, pc. 26 din Legea nr. 61/1991 - pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor 

norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata art. 58,63,64 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative ,cu modificarile si completarile 

ulterioare  
 In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
                se impune emiterea unei hotarari in sedinta Consiliului local din luna iunie 2014 cu 
urmatoarele puncte: 

 

 
Art.1 (1) Se  aproba Regulamentul pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil 

de activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate pentru agentii economici, 
persoane fizice  autorizate  sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza 
comunei Cleja, judeţul Bacău conform anexei ,care face parte integranta din prezenta hotarare 
:          Art.2 Se aproba modele de formulare dupa cum urmeaza: 

a) Autorizatie de functionare si profil de activitate  
b) Autorizatie de amplasare si profil de activitate 
c) Cerere –declaratie 
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           Art.3 Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati  in conditiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 
             Ar.4.Hotararea Consiliului Local comuna Cleja,judetul Bacau nr. 18/14.06.2011 se abroga. 
          Art.5.Prezenta Hotarare se va comunica primarului comunei Cleja,judetul 

Bacau,compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului, Institutiei Prefectului –judetul 

Bacau,Consiliului Judetean Bacau si va fi adusa la cunostinta publica ,conform legii. 
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ROMANIA                                                                      ANEXA LA H.C.L  NR.________ 
JUDETUL BACAU                                                          DIN___________2014 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

 
REGULAMENT 

privind eliberarea autorizatiei de functionare si profil de activitate, a autorizatiei de 
amplasare si profil de activitate  si a orarului de functionare pentru agentii economici de 

pe raza comunei Cleja , judetul Bacau 
 

        Prezentul Regulament este întocmit în baza : 

         -O.G. nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a Legii 

nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, a H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a H.G. nr. 348/2004 

privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, a Legii nr. 61/1991, 

republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 

liniştii publice, a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a Legii nr. 215/2001 republicată 

Legea administraţiei publice locale, a Ordonanţei Guvernului 2/2001 modificată şi completată privind 

regimul juridic al contravenţiilor, iar scopul lui este de a asigura un cadru organizatoric necesar 

desfăşurării de activităţi economice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă 

loială a agenţilor economici; 
       - Solitarii S.C OZY CAFÉ SRL,COMUNA Cleja,judetul Bacau inregistrata la Primaria Cleja  
sub nr. 2687/28.05.2014 ,cererea dlui Demeterca Petrea,administrator al S.C EURODENS 2014  
SRL,CU SEDIUL IN COMUNA Cleja,sat Cleja ,nr.1117,inregistrata la primaria Cleja  
sub nr. 2649/27.05.2014 si discutiile  purtate in cadrul sedintei Consiliului Local din data de  
29.05.2014 ,cu privirea la necesitatea si oportunitatea emiterii unei Hotarari in vederea  
aprobarii Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de  
activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate,a orarului de functionare  
precum si a modelelor de formulare, pentru agentii economici, persoane fizice  autorizate   
sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Cleja , judeţul Bacău. 
 

CAP. I Autorizarea activităţii şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare necesare 
persoanelor fizice autorizate şi persoanelor juridice 

  
Art. 1 (1) Desfăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul 

comunei Cleja de către agenţi economici, persoane fizice  autorizate  sau persoane 
juridice, în  spaţii  proprietate  privată  sau  de  stat, se  va  face  în  baza  acordului  
administraţiei  publice locale.  
          (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 ( pieţe, târguri şi în alte locuri publice); 

        (3) Acordul mentionat la alin. 1 se va materializa, la cererea solicitantului, prin eliberarea 
de către Primarul comunei a autorizaţiei de funcţionare si profil de activitate sau a unei 
autorizatii de amplasare si profil de activitate,prin compartimentul de specialitate din cadrul 
aparatului primarului .  

Art. 2    Persoanele specificate la art. 1 au obligaţia să solicite Primarului comunei Cleja 
eliberarea Autorizaţiei de funcţionare pentru fiecare amplasament folosit, sediu social, filială, 
pentru fiecare punct de lucru şi pentru orice activitate. 

Art. 3 (1)Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face în baza cererilor şi a  
documentaţiei  întocmite  de către  agenţii  economici  care desfăşoară activităţi comerciale. 
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          (2)Solicitantul este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de 

vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului ,respectarea ordinii si 

linistii publice  

         (3) In caz de sesizare scrisa a organelor abilitate cu privire la nerespectarea prevederilor 

legale  si . retragerea oricăreia din autorizaţiile necesare funcţionării va duce la retragerea autorizaţiei de 

funcţionare eliberata de Primarie. 

 
Art. 4  (1) Autorizaţiile de funcţionare şi profil de activitate sunt valabile pentru o 

perioadă de un an de zile şi pot fi reînnoite periodic, de regulă anual, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute pentru autorizare. 
                   (2) Autorizaţiile de funcţionare şi profil de activitate solicitate a fi emise pentru sediu 
social şi în care nu se desfăşoară activităţi de comerţ sau producţie se eliberează o singură 
dată şi vor fi valabile pâna la schimbarea proprietarului sediului, a sediului sau a regimului 
juridic al spaţiului declarat şi înregistrat ca sediu. 

Art. 5      Funcţionarea oricărui tip de activitate desfăşurată de persoane fizice sau 
juridice va putea fi autorizată numai dacă se întrunesc cumulativ următoarele condiţii de 
autorizare: 

a. Persoana fizică/juridică să fie legal constituită; 
b. Spaţiul în care/ terenul pe care urmează să se desfăşoare activitatea să fie legal 

deţinut în folosinţă sau proprietate de persoana fizică/juridică; 
c. Activitatea persoanei fizice/juridice să nu contravină ordinii de drept ori să atenteze la 

bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică; 
d. Să îndeplinească toate cerinţele igienico-sanitare, de mediu, de salubritate, de pază 

şi de prevenire a incendiilor, impuse de lege şi de actele normative ce reglementează 
respectivul profil de activitate, cerinţe ce vor fi verificate şi certificate de către instituţiile cu 
atribuţii în acest domeniu, concomitent sau ulterior dobândirii autorizaţiei emisă de Primarul 
comunei ; 

e. Să fie respectate cerinţele prezentului Regulament;  
Art. 6 (1) Unităţile comerciale care au puncte de lucru pe teritoriul comunei Cleja au 

obligaţia de a pastra si intretine curatenia strazii si spatiilor in jurul unitatii – trotuare, spatii 
verzi, la baza bordurilor, inclusiv curatirea zapezii de pe trotuare. 
             (2) Persoanele fizice/juridice au obligaţia de a avea , europubele , în numar 
suficient, în vederea colectării şi depozitării întregii cantităţi de deşeuri pentru intervalul de 
ridicare. 
                        (3)Persoanele fizice/juridice au obligatia de a achita taxa de salubrizare in 
conformitate cu prevederile legale ,care reglementeaza aceasta activitate. 

Art. 7 (1) Prin autorizaţia de funcţionare şi profil de activitate ce va fi eliberată vor fi 
impuse condiţii cu caracter obligatoriu, prin respectarea cărora persoanele fizice sau juridice 
care desfăşoară activităţi pot funcţiona legal în interiorul termenului de valabilitate.  

           (2) Nerespectarea acestora conduce la sancţionarea contraventională şi la 
suspendarea sau, după caz, anularea autorizaţiei, după o înştiinţare prealabilă de 15 zile. 

 
CAP. II Cerinţe şi condiţii privind activitatea agenţilor economici, persoane fizice 

autorizate şi persoane juridice 
 
Art. 8  Activitatea agentului economic se va desfăşura pe baza Autorizaţiei de 

funcţionare şi profil de activitate emisă de Primarul comunei Cleja,judetul Bacau,in conformitate 
cu prevederile legale care reglementeaza acest aspect. 

. 
Art.9 Cerinţele minime ca un spaţiu construit să poată fi autorizat sau să se procedeze 

la reînnoirea autorizării în vederea desfăşurării unei activităţi, sunt următoarele: 
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  1.Spaţiul în care se desfăşoară activitatea să fie deţinut în mod legal şi edificat în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

   2. Terenul pe care este amplasat spaţiul în care persoana fizică/juridică îşi desfăşoară 
activitatea să fie deţinut în mod legal (act de proprietate, contract de închiriere, contract de 
concesiune, etc ).  

   3. Existenţa acordului scris al tuturor locatarilor/proprietarilor din tronsonul care are 
elemente comune cu spaţiul în care funcţionează persoana fizică/juridică care solicită 
eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate în cazul schimbării destinaţiei din 
locuinţă individuală în spaţiu comercial sau de altă natură decât aceea de locuinţă, 
precum şi în cazul construcţiilor edificate în prelungirea locuinţelor individuale. 

   4 Existenţa acordului scris al tuturor vecinilor în situaţia în care spaţiul în care se 
desfăşoară activitatea pentru profilele alimentaţie publică ,discoteca ,club 

   5. Persoana fizica/juridica sa fie legal constituita; 

   6. Spaţiul in care urmează sa se desfasoare activitatea sa fie construit cu respectarea 

prevederilor legale privind autorizarea executării construcţiilor si sa fie legal deţinut in folosinţa sau 

proprietate de persoana fizica/juridica in baza actelor autentificate, iar in cazul regimurilor de proprietate 

incerte/litigioase – in baza sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile ; 

  7 Terenul pe care urmează sa se desfasoare activitatea sa fie legal detinut in folosinta sau 

proprietate de persoana fizica/juridica in baza actelor autentificate iar in cazul regimurilor de proprietate 

incerte/litigioase – in baza sentintelor judecatoresti ramase definitive si irevocabile; 

  8 Activitatea persoanei fizice/juridice sa nu contravina ordinii de drept ori sa atenteze la bunele 

moravuri, la ordinea si linistea publica; 

  9 Sa indeplineasca toate cerintele igienico-sanitare, de mediu, de salubritate, de paza si de 

prevenirea incendiilor, impuse de lege si de actele normative ce reglementeaza respectivul profil de 

activitate, cerinte ce vor fi verificate si certificate de catre institutiile cu atributii in acest domeniu 

concomitent sau ulterior dobindirii autorizatiei emisa de Primarul  comunei Cleja ; 

 10. Să deţină contract de furnizare a serviciilor de utilităţi publice: apă potabilă, salubritate, după 

caz; 

11. Să nu figureze cu debite la plata impozitelor şi taxelor locale ale  comunei Berzunţi;  

12. Să prezinte Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului Bacău,din care 

să rezulte starea firmei şi deschiderea punctului de lucru în spaţiul ce se solicităa fi autorizat; 

13. Sa respecte prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţii, modificările 

construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru; 

14. Să asigurarea reparărţii, zugrăveli, să întreţină faţada clădirii în care îşi desfăşoară activitatea; 

15 Să respectarea ordinea şi liniştea publică;  

16. Să asigure izolarea fonica adecvată, în cazul în care activitatea este potential generator de 

zgomot. 

 
 Datele de identificare ale agentului economic, respectiv numele firmei care funcţionează 

în spaţiul respectiv, denumirea unităţii, a tipului unităţii, a avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor 
necesare funcţionării activităţii, să fie expuse în interiorul unităţii, la loc vizibil oricărei persoane 
interesate;  

Art.10   Alte conditii Spaţiul în care se va desfăşura activitatea pentru care se solicită 
autorizarea va trebui să îndeplinească următoarele condiţii : 

a. Să prezinte iluminat de securitate pe timp de noapte; 
b. Să fie întreţinut în stare corespunzătoare, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, 

amenajări şi a altor lucrări specifice. 
c. Să fie asigurată repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, 

întreţinerea firmei şi a faţadei. 
d. Să fie asigurată curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi 

pe celelalte terenuri , precum şi pe căile de acces . 
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e. Să fie asigurată igiena, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare; Rezidurile 
menajere, industriale, agricole precum şi materialele refolosibile să fie depozitate în mod 
corespunzator. 

f. Să fie menţinută curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a străzii sau a drumului, a 
locurilor de parcare,să fie îndepărtată zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul acestui 
spaţiu . 

g. Să fie respectate măsurile pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în comună. 
h. Trotuarele, spaţiile verzi şi gardurile împrejmuitoare din faţa acestuia trebuie să fie 

întreţinute corespunzator.  
i. Tâmplaria spaţiului trebuie să confere un ambient plăcut, conform cu tradiţia şi 

arhitectura zonei. 
j. Prin alegerea poziţiei acestuia să se asigure accesul separat pentru aprovizionarea cu 

marfă acolo unde aceasta se face cu mijloace de transport de mare tonaj. 
k. În cazul în care activitatea este potenţial generatoare de zgomot, să se asigure 

izolarea fonică adecvată,in conformitate cu prevederile legale. 
l. Să existe posibilitatea de acces şi intervenţie a mijloacelor de stingere a incendiilor. 
m. Să nu contravină planului urbanistic general; 
n. Activitatea să nu se desfăşoare în spaţii improvizate. 
o. Utilizatorii spaţiilor să deţina acorduri în vigoare cu prestorii de servicii şi furnizori de 

utilităţi, toate achitate la zi şi să nu înregistreze debite privitoare la taxele şi impozitele locale, 
lucru dovedit prin certificat fiscal. 

Art.11      Se interzice : 
a. comercializarea de produse sau servicii care utilizate în condiţii normale pot pune în 

pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/1994 , cu completari şi modificari. 

b. expunerea sau comercializarea produselor în afara termenului de valabilitate sau a 
durabilităţii minime stabilite de producator. 

c. condiţionarea vânzării unor mărfuri de cumpărare a altora, refuzul nejustificat al 
vânzării unor produse sau prestarea unor servicii cuprinse în obiectul de activitate al agentului 
economic, neexpunerea la vânzare a mărfurilor existente şi vânzarea preferenţială. 

d. efectuarea de acte de comerţ sau fapte de comerţ cu bunuri a căror provenienţă nu 
este dovedită 

Art.12      Barurile vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe suplimentare: 
a. să nu fie amplasate în imediata vecinătate a instituţiilor de învătământ;  
b. sa deţină acordul pentru funcţionare al vecinilor cu care au elemente de construcţie 

comune, dacă este cazul; 
c. să aibă afişat la intrare tipul de unitate declarat conform H.G.843/1999; 
d. să nu polueze mediul; 
e. să fie dotat cu grupuri sanitare, pardosite cu gresie, placate cu faianţă, dotate cu apă 

curentă nonstop; 
f. să aibă în dotare sisteme de ventilaţie; 
g. să nu împiedice libera concurenţă şi să asigure concurenţa loială. 
    Alte conditii specifice in functie de prevederile legale ,care reglementeaza domeniul 

de activitate. 
Art.13 (1) Activitatea de comercializare a băuturilor alcoolice şi a produselor din tutun 

este interzisă tinerilor sub 18 ani.  
                        (2) Interdicţia de la alin. 1 se va afişa la casele de marcat din toate unităţile de 
vânzare cu amănuntul. 

Art. 14 –(1)Structurile de vanzare cu amanuntul si cele care presteaza servicii de 
piata pot fi deschise publicului in toate zile saptamanii  

            (2)Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare(aspect mentionat 
in solicitarea inaintata catre primar in vederea emiterii Autorizatiei de functionare) cu 
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respectarea prevederilor incrise in legislatia muncii si cu conditia respectarrii 
reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica 

           (3)Solicitantul este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de 

vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului ,respectarea ordinii si 

linistii publice  

 
  (4) Activitatea barurilor si a discotecilor,cluburilor  pe teritoriul comunei 

Cleja,judetul Bacau se reglementeaza asfel: 
I Pentru baruri : - programul de functionare (zilele respectiv orarul)va fi specificat 

de catre solicitantant in cererea pentru emiterea autorizatiei de functionare 
II.Pentru discoteci,cluburi,......:- programul de functionare (zilele respectiv 

orarul)va fi specificat de catre solicitantant in cererea pentru emiterea autorizatiei de 
functionare 

   1.Pentru solicitantii persoane fizice si persoane juridice care organizeaza 
manifestari artistice ,competitii sportive sau orice altta activitate distractiva ,cu caracter 
permanent sau ocazional orarul de functionare poate depasi orele 22 00 ,cu conditia 
respectarii normelor legale privind linistea si ordinea publica. 

   2.Solicitantul va depune o notificare  la Politia comunala cu cel putin 48 de ore 
inainte ca evenimentul sa aiba loc,notificare in care va declara,pe propria raspundere,ca 
va lua toate masurile ce se impun pentru respectarea reglementarilor privind ordinea si 
linistea . 

 3.Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari 
artistice,competitii sportive sau orice alta activitate distractiva ,cu caracter permanent 
sau acazional,datoreaza imozitul pe spectacole,calculat in cote procentuale asupra 
incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare,dupa caza,in suma fixa,in 
functie de suprafata incintei,in cazul videotecilor si discotecilor 

                                 -persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza 
discoteca,.....datoreaza impozitul pe spectacole calculat in functie de suprafata incintei. 

                                -impozitul pe spectacole se plateste lunar,pana la data de 15 
inclusiv,a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul,la bugetul local. 

                               -calculul impozitului se face conform Codului Fiscal,H.G.nr. 
44/2004,cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L. 

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu 
prevederile legale au abligatia de a depune o declaratie la compartimentul de 
specialitate al autoritatii administratiei publice privind spectacolele programate  pe 
durata unei luni calendaristice. 

Declaratia  se depune pana la data de 15,inclusiv,a lunii precedente celei in care 
sunt programate spectacolele respective. 

 Conditiile pentru eleberarea autorizatiilor de functionare pentru fiecare solicitant: 
(1). Existenta tuturor avizelor pentru desfasurarea activitatii eliberate de institutiile 

de drept ale statutului ; 
 3).Achitarea tuturor debitelor la bugetul local atat de persoana juridical cat si de 

actionarii sau administratorii ei. 
3)Certificat  Constator de la O.R.C 
4)Statul Societatii 
 
. 
5)Pentru evitarea blocarii traficului din zona discotecilor,cluburilor,… 

reprezentantul va prezenta dovada existentei unei parcari proprii  
6) Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte 

si/sau discotecă sunt obligate să asigure ordinea în spaţiile proprii precum şi în cele din 
vecinătatea localului pe o rază de până la 50 de metri de la uşa de acces, prin personal 
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specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să 
intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţiilor legate de persoanele care au 
frecventat,localul  
             (7) Unităţile menţionate la alin.(6)vor prezentat la data solicitării autorizaţiei a 
contractului de muncă a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de 
specialitate pentru asigurarea ordinii. 
             8) În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau 
firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a 
liniştii şi ordinii publice, Primăria comunei Cleja,la propunerea organelor abilitate,  are 
dreptul de a retrage autorizaţia şi de a închide unitatea 

 
Art.15(1)Autorizatiile de functionare si profil de activitate pot fi retrase în vederea 

suspendarii sau anularii, ca urmare a propunerii organelor abilitate.  
        (2)funcţionarea pe perioada cât este suspendată autorizaţia, constituie 

contravenţie; 
Art.16    Se pot comercializa numai produse care respectă prevederile legale cu privire 

la etichetare, marcare şi ambalaj. 
Art.17    Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii 

acesteia, să fie uşor de manipulat, să promoveze valoarea produselor, fiind totodată conforme 
prevederilor legale referitoare la protectia si securitatii consumatorului. 

Art.18   Preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele prevăzute se 
afişează în mod vizibil, lizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi /sau afişare. 

Art.19  Comercianţii persoane juridice, sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat 
electronice şi să elibereze bonuri fiscale cumpărătorilor de produse sau servicii. 

Art.20  Activitatea persoanelor juridice se va efectua pe baza urmatoarelor documente: 
a. Autorizaţia de Funcţionare şi Profil de Activitate/Autorizaţia de Amplasare şi Profil de 

Activitate emisă de Primăria comunei Cleja pentru amplasamentul ocupat; 
b. documentele de provenienţă a mărfii (bonuri de achiziţii, facturi fiscale, aviz de 

însoţire a mărfii); 
c. eticheta cu numele societăţii, poziţia ocupată, dupa caz, şi numarul Autorizaţiei de 

funcţionare şi profil de activitate. 
Art. 21   Autorizatiile de functionare si profil de activitate pot fi retrase în vederea 

suspendarii sau anularii, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii defectuoase a conditiilor 
stabilite prin actele normative ,care reglementeaza acest aspect  

Art.22   Activităţi precum ar fi cele de agrement, publicitate, colectare de fonduri, 
activităţi sezoniere se vor face pe baza Autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate sau pe 
baza Autorizaţiei de amplasare şi profil de activitate emise de Primarul comunei Cleja pentru 
amplasamentul ocupat. 

Art. 23  Terasele sezoniere vor putea fi amplasate cu acordul administratiei publice 
locale în faţa unităţilor proprii de alimentaţie publică sau în locaţii de agrement delimitate. 
 

Art. 24   Amplasamentul nu trebuie să afecteze posibilitatea de acces şi intervenţie a 
mijloacelor de stingere a incendiilor. 

Art. 25     Autorizarea activităţii de publicitate şi amplasării de panou, afişaj şi structura 
de afişaj folosit în scop de reclamă şi publicitate se face de către Primarul comunei Cleja, la 
cerererea solicitantului, în schimbul achitării taxei aferente acestei activităţi prevăzute în 
hotărârea consililului local privind taxele şi impozitele locale.  

Art.26    Se interzice amplasarea panourilor de afişaj şi reclamă pe alei, trotuare, căi de 
acces, şi amplasarea panourilor de afişaj şi reclamă care prezintă pericol pentru sănătatea şi 
integritatea cetăţenilor. 

Art.27 (1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament duce la: 
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a. Respingerea cererii de eliberare a autorizatiei de functionare si profil de activitate 
/autorizatiei de amplasare si profil de activitate. 

b. Suspendarea autorizatiei de funcţionare si profil de activitate /autorizatiei de 
amplasare si profil de activitate pina la indeplinirea conditiilor din prezentul regulament 

c. Anularea autorizatiei de functionare si profil de activitate /autorizatiei de amplasare si 
profil de activitate . 
                       (2) Posibilitatea de a contesta actul de suspendare sau anulare a autorizatiei se 
face pe cale amiabila sau în faţa instantelor competente. 
                       (3) Respingerea cererii de eliberare a autorizatiei de functionare poate fi 
contestata potrivit Legii contenciosului administrativ.  
                       (4) Orice dispozitie contrara prezentului regulament se abroga. 
                       (5) Prezentul regulament se aplică pe raza comunei Cleja, judeţul Bacău şi se 
completeaza cu prevederile legale în vigoare. 
 

CAP. III. SANCTIUNI 
 

Art.28(1) Constituie contraventie orice exercitiu comercial desfasurat de catre 
comerciantii care nu detin autorizatii in conditiile legii. 

Constituie contraventie conform prevederilor O.G. 99/2000 cu  modificari si completari , 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata: 

a). desfasurarea de activitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de alimentatie 
publica si servicii de piata fara autorizarea prevazuta de lege; 

b). neafisarea orarului de functionare în unitate în mod vizibil din exterior si 
nerespectarea acestuia; 

c). comercializarea de produse si servicii de piata altele decât cele înscrise în autorizatia 
de functionare; 

d). desfasurarea activitatii în perioada suspendarii activitatii comerciale. 
                  (2) Contraventiile prevazute la alin. 1 lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei 
Ron la 2500 lei Ron;  

cele de la lit. b) se sanctioneaza cu amenda de 200 lei Ron la 500 lei Ron;  
cele de la lit. c) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei Ron la 2.500 lei Ron;  
cele de la lit. d) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei Ron la 2.000 lei Ron;  

               (3) În cazul repetarii contraventiilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), c), d), într-un interval 
de 12 luni, chiar daca amenda a fost platita, precum si în cazul în care se încalca în mod 
repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea publica, Primarul dispune suspendarea 
activitatii comerciale pe o perioada de pâna la 30 de zile pentru structura respectiva. 

Art.29   Contraventiilor stabilite in prezenta hotarare, le sunt aplicabile prevederile OG. 
nr.2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

CAP. IV:PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE SI PROFIL 
DE ACTIVITATE SI A AUTORIZATIEI DE AMPLASARE SI PROFIL DE ACTIVITATE 

 
Art. 30   Persoanele juridice, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de 

proprietate, si persoanale fizice autorizate sa desfasoare o activitate independenta conform 
O.U.G. nr.44/2008, vor putea desfasura activitate pe raza teritorial-administrativa a comunei 
Cleja  numai pe baza „Autorizatiei de functionare si profil de activitate ” sau a „Autorizatiei 
de amplasare si profil de activitate” ; 

Art. 31   Autorizatiile prevazute la art.1 se emit de Primarul comunei Cleja,judetul Bacau  
pentru fiecare amplasament sau locatie folosita, sediul social, filiala, punct de lucru ale 
persoanelor fizice/juridice si pentru orice activitate . 
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Art.32 (1)  În scopul autorizarii, orice persoana fizica/juridica prin reprezentant desemnat 
va depune cerere – tip, la Primaria comunei Cleja, înainte de începerea activitatii sau a 
termenului de expirare a vechii autorizatii.  
           (2)  Cererea va fi însotita de actele, documentele si înscrisurile ce pot face dovada 
îndeplinirii conditiilor de autorizare. 

Art. 33     Autorizatia de functionare si profil de activitate si/sau Autorizatia de amplasare 
si profil de activitate se emit daca sunt îndeplinite conditiile legale ,care reglementeaza acest aspect si 
cele  prevazute in prezentul regulament; 

Art. 34 Dovada îndeplinirii conditiilor de autorizare se face cu prezentarea obligatorie a 
urmatoarelor necesare 
 Art. 35  Persoana fizica/juridica care în scopul desfasurarii activitatii sau promovarii acesteia,  
amplaseaza provizoriu mobilier specializat pe terenurile apartinând domeniului public sau în piete, 
trebuie  sa detina Autorizatiei de functionare si profil de activitate sau Autorizatie de amplasare si 
profil de activitate . 

Art. 36 (1) Autorizatiile de functionare si profil de activitate sunt valabile pentru perioada de timp 
înscrisa în autorizatie, de regula un an calendaristic, si pot fi reinnoite periodic, de regula anual, cu 
respectarea conditiilor prevazute pentru autorizare. 
                        (2) Autorizatiile de sediu social se întocmesc si se elibereaza o singura data si vor fi 
mentinute în vigoare pâna la schimbarea sediului sau a regimului juridic al spatiului declarat si 
înregistrat ca sediu . 

                        (3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei se stabileste anual prin Hotarâre de Consiliu 
Local. 
                        (4) Autorizatiile de amplasare si profil de activitate sunt valabile pentru perioada 
inscrisa in autorizatie si pot fi prelungite in limita unui an calendaristic, dupa achitarea 
anticipata a taxei de teren. 

Art. 37  (1) Eliberarea autorizatiilor, reinnoirea lor sau prelungirea termenului de 
valabilitate a autorizatiilor prevazute de prezenta hotarâre se face în termen de 30 zile de la 
depunerea cererii, însotita de toate actele si documentele necesare autorizarii. 
                          (2) In cazul in care autorizatia nu poate fi eliberata, persoana fizica/juridica va 
fi înstiintata în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. 

Art. 38   Persoana fizica/juridica neautorizata care nu a solicitat eliberarea sau prelungirea 
valabilitatii autorizatiilor ori pentru ca se afla în situatia prevazuta la art. 37 alin.2, este obligata sa 
înceteze activitatea. 

În caz contrar, sunt aplicabile sanctiunile cuprinse in actele normative in vigoare. 
Art. 39    La inaintarea documentatiei pentru autorizare, persoana fizica/juridica va completa 

cererea tip prevazuta în prezentul Regulament . 
Cererea tip constituie act sub semnatura privata si are regimul si valoarea juridica prevazute de 

lege. 
Art. 40     Persoanele fizice/juridice sunt obligate: 
a) sa respecte prevederile din autorizatie; 
b) sa îndeplineasca si sa mentina pe durata valabilitatii autorizatiei conditiile ce au stat la baza 

emiterii acesteia; 
c) în situatia în care, din indiferent ce motiv, nu mai îndeplinesc conditiile ce au stat la baza 

emiterii autorizatiei, sa informeze, de îndata, autoritatea emitenta si sa ia masuri pentru încadrarea în 
conditiile initiale de autorizare ori, dupa caz, sa solicite o noua autorizatie conforma cu noile conditii. 

Art. 41    Încalcarea dispozitiilor art. 40 si in situatia savarsirii repetate, in spatiile autorizate, de 
fapte care aduc atingere bunelor moravuri da dreptul autoritatii administratiei publice locale sa 
procedeze la suspendarea pe o perioada limitata, sau, dupa caz, anularea autorizatiei. 

Art. 42  Desfasurarea activitatilor cu încalcarea prevederilor din prezenta hotarâre, ca si 
continuarea desfasurarii activitatii pe perioada cât autorizatia a fost suspendata ori dupa ce aceasta a 
fost anulata, constituie activitate ilegala si intra sub incidenta sanctiunilor cuprinse in actele normative in 
vigoare. 

Art. 43    Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta hotarâre si aplicarea sanctiunilor, se 
face de catre Primar si împuternicitii acestuia si de catre alte institutii abilitate în conditiile legii . 
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Art.44.Prevederile prezentului regulament se completeaza cu actele normative care 
reglementeaza aceasta activitate. 

 
 

PRIMAR 

JOCA ION 
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ROMANIA                                                             ANEXA NR. 2 

JUDETUL  BACAU                           la H.CL Nr._____din _____2014 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

PROIECT 

- MODEL – 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

 

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE SI PROFIL DE ACTIVITATE 

Nr. _____________din ______________ 

 

În temeiul: 

- Dispozitiilor art. 63 alin(1) ,lit”d” alin.(5) lit. „g” din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Dispozitiilor H.G. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica; 

-  privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Dispozitiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificari si completari; 

- Dispozitiilor H.C.L. nr. _____din _______ 2014  privind aprobarea Regulamentului pentru 

eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate, a autorizaţiei de amplasare şi profil de 

activitate precum si a orarului de functionare pentru agentii economici, persoane fizice  autorizate  

sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Cleja, judeţul Bacău. 

 

Primarul comunei Cleja, judeţul Bacău  autorizeaza functionarea 

Persoanei fizice/juridice:____________________________________________________ 

Cu sediul în______________________________________________________________ 

cod unic de înregistrare___________________pentru desfasurarea activitatii 

de:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________în spatiul 

din:_____________________________________________________________  

detinut conform___________________________________________________________ 

Termen de valabilitate:____________________________________________________ 

Program de functionare aprobat (se afiseaza vizibil) ___________________________ 

Activitatea se va desfasura respectandu-se urmatoarele conditii: 

- Sa detina acorduri in vigoare cu prestatorii de servicii si furnizorii de utilitati, toate achitate la zi; 

- Sa mentina curatenia în perimetrul interior si exterior spatiului; 

- Sa respecte si sa asigure ordinea si linistea publica conform Legii nr. 61/1991, republicata; 

- Sa nu înregistreze datorii privitoare la taxe si impozite fata de bugetul local; 

-Sa aiba in dotare case de marcat si balante electronice (dupa caz),conform O.U.G.NR.28/1999,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

Autorizatia nu este transmisibila, iar activitatea se va desfasura cu avizele si în conditiile stabilite de 

lege. 

Nerespectarea profilului de activitate autorizat, a spatiului si a conditiilor legale impuse, atrage dupa 

sine anularea de drept a prezentei autorizatii si determina aplicarea de masuri conform prevederilor 

legale. 
   Solicitantul este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-

veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului ,respectarea ordinii si linistii publice  

Taxa autorizare__________________________________________________________ 

Alte precizari____________________________________________________________ 

PRIMAR,  

                                                                      JOCA ION 
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- MODEL - 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

 

                  AUTORIZATIE DE AMPLASARE SI PROFIL DE ACTIVITATE 

                                     Nr. _____________din ______________ 

 

Se autorizeaza____________________________________________ pentru amplasarea 

______________________________________________________________________în 

____________________________________________ cu profil de activitate _____________________. 

Autorizatia este valabila de la ________________ pâna la ___________________ si nu este transmisibila. 

În caz de neutilizare, autorizatia se va remite emitentului. Taxele se vor plati anticipat. 

S-a achitat taxa de autorizare ______lei cu chitanta nr. _____________/______  

Pe timpul functionarii se va pastra ordinea si curatenia în jurul amplasamentului iar activitatea va fi efectuata cu avizele si în 

conditiile stabilite prin lege. 

Prelungit valabilitatea conform verso. 

Alte precizari_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMAR, 

 

(VERSO).............................................................................................................. ..................................................... 

AVIZE (PRELUNGIRI) PERIODICE 

1. Prelungit valabilitatea autorizatiei pâna la____________________________conditionat legal de 

______________________________________________________________________________________Achitat taxa 

autorizatie _________________________ 

Chitanta nr. __________________________________ 

 

Semnatura,  Stampila 

 

 

2. Prelungit valabilitatea autorizatiei pâna la___________________________conditionat legal de 

______________________________________________________________________________________ 

Achitat taxa autorizatie ________________________ 

Chitanta nr. _________________________________ 

 

Semnatura, Stampila 

 

3. Prelungit valabilitatea autorizatiei pâna la____________________________conditionat legal de 

______________________________________________________________________________________ 

Achitat taxa autorizatie teren ____________________ 

Chitanta nr. __________________________________ 

 

Semnatura, stampila 

 

4. Prelungit valabilitatea autorizatiei pâna la___________________________conditionat legal de 

______________________________________________________________________________________ 

Achitat taxa autorizatie teren ___________________ 

Chitanta nr. _________________________________ 

 

Semnatura, stampila 

 

PRIMAR, 
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- MODEL – 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 

 

 

CERERE-DECLARATIE 

 

Catre Primarul Comunei Clejat 

Persoana fizica/juridica ______________________________ cu sediul în localitatea 

_________________________str. ________________________________, nr. __________, bl. 

_________, sc. _______, ap.____, tel. __________________, având codul unic de inregistrare nr.    

____________, reprezentat prin___________________________ cu domiciliul în localitatea  

__________, str./ sat __________________________, nr.________, sc.________, ap.________, 

legitimat cu buletin de identitate, seria _________, nr. _______________, eliberat de Politia 

_________________ la data de _____________________, CNP__________________________ . 

 

Solicit :  

A) Eliberarea,             B) Prelungirea 

 

1. Autorizatiei de functionare si profil de activitate 

2. Autorizatiei de amplasare si profil de activitate 

pentru punctele de lucru situate în comuna Cleja, judeţul Bacău, la urmatoarele adrese: 

Spatiul 1. Str.______________________________, nr. _____________ tipul constructiei 

(spatiu comercial, cladire, apartament, casa, balcon, modul, stand, 

terasa,etc...)_________________________ 

proprietar/chirias, conform act nr. _________/_______, încheiat cu 

__________________________profil de activitate solicitat: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

program de functionare propus:zile __________________________________ 

                                                       de la ora.................pana la ora........................ 
Spatiul 2. Str.______________________________, nr. _____________ tipul constructiei 

(spatiu comercial, cladire, apartament, casa, balcon, modul, stand, terasa, 

etc...)_________________________ 

proprietar/chirias, conform act nr. _________/_______, încheiat cu __________________________ 

profil de activitate solicitat: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Mentionez ca îndeplinesc urmatoarele conditii:  

1. Datorii fata de bugetul local; 

2. Modernizarea fatadei spatiului; 

3. Firma luminoasa; 

4. Mentin curatenia si linistea publica; 

5.indeplinesc conditiile legislative cerute de normele igienico-sanitare si de sanate publica,pentru 

domeniul meu de activitate. 

6.cunosc si mi-am insusit prevederile legislatiei sanitare de functionare a unitatilor supuse controlului 

sanitar –veterinar 



 15 

7.indeplinesc conditiile de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor; 

8.cunosc si respect prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului; 

9.cunosc si indeplinesc prevederile legislative privind securitatea si sanatatea in munca; 

10.cunosc si respect reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata. 

11cunosc si respect normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata. 

12.cunosc si respect prevederile legislative privind desfasurarea activitatii cu personal angajat calificat. 

13.cunosc si respect prevederile legislatiei in vigoare care reglementeaza normele de convetuire 

sociala,ordine si liniste publica. 

14. cunosc si respect prevederile legislatiei in vigoare care reglementeaza activitatea cu privire la 

impozitele si taxele locale 

   Totodata ma angajez sa respect normele de convetuire sociala ,ordine si liniste publica. 

   Declar pe propria raspundere,in conformitate cu prevederile art.326 Cod Penal,privind falsul in 

declaratii ca indeplinesc toate conditiile in conformitate cu prevederile legale in vigoare ,in vederea 

autorizarii. 

    Declar pe proprie raspundere ca datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea si ma 

oblig sa va notific de îndata orice modificare ulterioara. 

 

   Data: _______                        Semnatura:_________________ 

 

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE SI PROFIL DE 

ACTIVITATE si a AUTORIZATIEI DE AMPLASARE SI PROFIL DE ACTIVITATE 

 

I. La eliberarea autorizatiilor: 
1. Cerere- declaratie ce se gaseste la sediul primariei comunei Cleja,judetul Bacau 
2.Statutul societatii 
3. Certificat de inregistrare la Registrul Comertului; 
4Dovada deschiderii punctului de lucru 
5. Dovada detinerii legale a spatiului (act proprietate, contract de închiriere, 
subînchiriere, asociere, locatie, leasing etc.) – copie; 
6. Certificat fiscal emis de compartimentul Taxe si Impozite Locale. 
7.Alte documente pentru activitati speciale( fotografie color,cuprinzand imaginea de 
ansamblu,exterioara a constructiei,spatiului comercial,sau terenului ocupat, a spatiului de 
parcare detinut,etc.... 
8.Contract /declaratie (nr persoane angajate)de salubrizare si chitanta aferenta achitarii taxei 
de salubrizare 
9. In cazul reinnoirii autorizatiei va fi depusa in original autorizatia de functionare expirata. 
Cererea impreuna cu toate documentele vor fi inregistrate la registratura institutiei. 
Taxa de autorizare se achita la casierie la ridicarea autorizatiilor, la compartimentul Impozite si 
Taxe Locale CLEJA. 
10.Dosar sina 
                                
                                                                     REFERENT  
                                                               GONDOS VERONICA  
 
 
 
 

 INITIATOR PROIECT                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
        PRIMAR                                                                                  SECRETAR COMUNA                                                                                      

      JOCA ION                                                                          Cons.Jur.BLEOJU ELENA 


