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Anexa la HCL 37 / 28.03.2014 

REGULAMENT MODIFICAT ŞI ACTUALIZAT PRIVIND 

AUTORIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR COMERCIALE ÎN 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 

 

CAPITOLUL I – CONDIŢII GENERALE 

 

Art. 1 Desfăşurarea activităţilor economice pe teritoriul oraşului Tăuţii Măgherăuş de către 

agenţii economici, persoane fizice sau juridice, în spaţii proprietate privată sau de stat se va face în 

baza Autorizaţiei de Funcţionare eliberată de Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

 

Art.2 Autorizaţia de funcţionare va fi solicitată de către agentul economic pentru fiecare punct 

de lucru unde desfăşoară activitate anticipat desfăşurării oricăror activităţi comerciale. 

 

Art.3 Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare în următoarele situaţii, dar se poate 

elibera la cerere: 

- pentru sediul agentului economic unde se desfăşoară exclusiv activitate de birou fără a 

implica accesul publicului; 

- pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociaţii, fundaţii etc.) 

decât în situaţia în care la punctul de lucru respectiv se desfăşoară activitate de comerţ; 

- pentru cabinetele medicale, cabinetele medicale veterinare, cabinetele avocaţiale, sediile 

notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, a lichidatorilor judiciari, a experţilor contabili şi a altor 

forme de organizare legală care funcţionează în baza unor legi speciale. 

 

Art.4 Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face prin Dispoziţia primarului în baza 

cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale 

şi în urma raportului de specialitate întocmit de către persoana responsabilă din cadrul Primăriei Tăuţii 

Măgherăuş. Raportul de specialitate va fi vizat de Compartimentul Urbanism şi Amenajarea 

teritoriului. 

 

Art.5 (1)În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare sunt necesare următoarele acte: 

- Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare; 

- Certificat fiscal care atestă plata datoriilor către bugetul local al Oraşului Tăuţii Măgherăuş 

pentru titulatii care solicita autorizatia şi / sau persoanele fizice şi / sau juridice în spaţiul cărora se 

desfăşoară activităţile economice, indiferent de dreptul de proprietate / folosinţă. 

- Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului în copie şi original; 

- Certificatul constatator de înregistrare a punctului de lucru, în măsura în care acesta nu 

coincide cu sediul agentului economic; 

- Extrasul de carte funciară s-au alte documente de dovedire a proprietatii pentru spaţiile în 

proprietate, respectiv extrasul de carte funciară al proprietarului s-au alte documente de dovedire a 

proprietatii şi contractul de închiriere, locaţie sau comodat, pentru spaţiile deţinute în baza unui alt 

titlu; 

- Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial 

şi releveul spaţiului, vizate de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 

Oraşului Tăuţii Măgherăuş (în cazul unităţilor de alimentaţie publică se va evidenţia spaţiul de 

deservire separat de celelalte spaţii de depozitare, grup sanitar şamd pentru a se putea calcula corect 

taxa pentru eliberarea autorizaţiei / vizei de funcţionare); 
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- Dovada schimbării destinaţiei din spaţiu de locuit în spaţiu comercial / de producţie pentru 

locaţiile proprietate privată; (documentaţie eliberată de Serviciul Urbanism – autorizaţie de 

construcţie), excepţie făcând sediul social unde se desfăşoară exclusiv activitate de birou fără a implica 

accesul publicului; 

- Dovada încheierii contractului de prestare de servicii de salubrizare cu firma specializată 

concesionara a acestui serviciu la nivelul orasului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor, respectiv 

firma specializata pentru deseuri cu grad ridicat de risc; 

- Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului în măsura în care pentru desfăşurarea 

activităţii comerciale se utilizează spaţiu aflat în proprietatea indiviza mai multor persoane fizice sau 

juridice. Acordul va fi acordat pe o perioadă de minim 1 an, fără posibilitatea de a fi revocat decât în 

condiţia modificării condiţiilor de funcţionare a unităţii comerciale; 

- Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată după anul calendaristic, integral până la 

data de 31 decembrie. 

- Dovada înregistrării la Ministerul de Finanţe prin subunităţile sale, în cazul în care activitatea 

se desfăşoară cu mai mult de 5 persoane angajate, a punctului / punctelor de lucru cu cod fiscal separat 

pe fiecare punct de lucru (prezentarea codului fiscal separat pe fiecare subunitate cu mai mult de 5 

angajati) 

(2) Documentaţia sus menţionată va fi completată cu documentaţia necesară desfăşurării unor 

activităţi cu caracter specific, conform prevederilor legale în vigoare şi a celor menţionate în 

continuare. 

• Autorizaţii după caz functie de specificul activitatii de la: 

- DSP (Direcţia de Sănătate Publică Maramureş, Baia Mare, Str. George Coşbuc nr. 31, Str. 

Victoriei nr . 132, tel. 276501, 276974) 

- Agenţia de Protecţia Mediului Maramureş (Baia Mare, Str. Iza nr. 1A, tel. 0262-276304 

- I.S.U. "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş (Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 

87, tel. 0260.211212) 

- Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş (Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 50, tel. 

218871, 218921) 

- Autorizaţie sanitar - veterinară pentru agenţii economici care comercializează produse de 

origine animală 

(3) Pentru agenţii economici care desfasoara activitati diverse la aceeaşi adresă si/sau in aceeaşi 

incinta, documentaţia mai sus mentionată va fi completată cu urmatoarele: 

- avizul DSVSA Maramures care va constata ca activitatile economice desfasurate de mai multi 

agenti economici la aceeasi adresa si/sau in aceeasi incinta nu sunt incompatibile din punctul de vedere 

al respectarii legislatiei sanitare veterinare in vigoare. 

 

Art.6 Nu se eliberează autorizaţie şi / sau nu se vizează ulterior dacă au fost modificate 

condiţiile iniţiale de autorizare în următoarele situaţii: 

- adresa nu corespunde cu noua numerotare instituită prin prevederile HCL 18/15.04.2010 

- aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare 

arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 

- exerciţiul comercial se realizează în spaţii improvizate; 

- aduce prejudicii vecinilor din zonele rezervate locuinţelor colective sau individuale; 

- se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare; 

- autorizaţia contravine planului general de dezvoltare urbană (PUG) şi criteriilor generale 

privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi şi restricţiile care se impun sau vor fi 

stabilite din punct de vedere urbanistic. 

 

Art. 7 Condiţii pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii pe raza 

oraşului Tăuţii Măgherăuş: 

a) agenţii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în care se 

desfăşoară activitatea;  
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b) agenţii economici vor asigura amenajarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a vitrinelor 

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

c) dotarea cu mobilierul necesar a unităţilor, astfel încât să se asigure prezentarea mărfurilor în 

raioane distincte şi să se asigure un flux normal de circulaţie cumpărătorilor în interior; 

d) asigurarea unei ţinute adecvate a personalului, cu ecuson şi comportarea civilizată a acestuia; 

e) afişarea la loc vizibil a orarului de funcţionare precum şi a numelui şi numărului de telefon a 

reprezentantului unităţii; 

f) etichetarea produselor expuse spre vânzare cu preţul de vânzare practicat de unitatea 

respectivă; 

g) desfăşurarea tuturor actelor de comerţ în condiţii civilizate, cu respectarea drepturilor 

clienţilor precum şi a confortului fizic şi psihic a vecinilor; 

h) se interzice prezentarea produselor pe faţadele clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art.8 (1) Toate unităţile economice de pe teritoriul oraşului Tăuţii Măgherăuş au obligaţia de a 

păstra şi întreţine curăţenia străzii şi spaţiilor în proprietate şi folosinţă din jurul unităţii – trotuare, 

spaţii verzi, la baza bordurilor, au obligaţia menţinerii corespunzătoare a faţadelor clădirilor şi a 

întreţinerii curăţeniei vitrinelor, geamurilor şi a copertinelor aferente spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi economice. 

(2) Iarna, unităţile economice au obligaţia să îndepărteze ţurţurii de gheaţă la nivelul 

acoperişului imobilului în proprietate şi / sau folosinţă precum şi să asigure curăţarea în permanenţă a 

gheţii şi zăpezii de pe căile de acces aferente spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art.9 Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de 

vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, precum şi de 

respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea. 

 

Art. 10 Agenţii economici au obligaţia de a avea asupra lor în locul desfăşurării activităţii 

comerciale a autorizaţiilor de funcţionare şi de a le prezenta la solicitarea organelor de control. 

 

Art.11 (1) Orarul de funcţionare cadru al unităţilor comerciale în oraşul Tăuţii Măgherăuş va fi 

stabilit în intervalul orar 06.00-22.00. 

(2) Agenţii economici îşi vor stabili orarul de funcţionare în intervalul stabilit la alin. 1 şi îl vor 

menţiona obligatoriu în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare 

(3) Orarul de funcţionare cadru poate fi depăşit de agentul economic doar în condiţiile specifice 

menţionate în continuare pentru fiecare categorie de activitate comercială în parte. 

(4) Unităţile inclusiv cele de alimentaţie publică care solicită orar de funcţionare după orele 

22.00, respectiv 24.00 in perioada vacantelor scolare, vor depune o copie după contractul încheiat cu o 

firmă de protecţie şi pază agreată de Poliţia Oraşului Tăuţii Măgherăuş, vor face dovada montării 

camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi vor completa o declaraţie prin care sunt 

de acord ca în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice să li se reducă orarul de funcţionare, după 

modelul următor:  

__________________________________________________________________________________ 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul _____________________________________ posesor al B.I. (C.I.) seria __, nr. 

_______, CNP _________________,eliberat la data de _________de către _________________, 

domiciliat în ____________________ str. _______________ nr. ________ în calitate de administrator 

(asociat) al societăţii comerciale (sau în asociaţia familială, independent persoană fizică) 

______________________ cu sediul / punct de lucru în _____________________ str. 

___________________ nr. _______, prin prezenta declar că sunt de acord ca în caz de reclamaţii 

privind deranjarea liniştii şi ordinii publice, Primăria Tăuţii Măgherăuş să-mi reducă orarul de 

funcţionare pentru obiectivul ___________________ situat în Tăuţii Măgherăuş str. _____ nr. _____.  

  

Tăuţii Măgherăuş        Semnătura şi ştampila  
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Data ________________        agentului economic 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 Art. 12 Unităţile comerciale vor aproviziona punctele de lucru cu respectarea 

regulamentului de circulaţie. 

 

Art.13 (1) Autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu prevederile prezentei 

hotărâri se vor viza anual cu plata taxei de viză, conform prevederilor HG 571/2003 privind Codul 

Fiscal al României, cel târziu până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. 

(2) Autorizaţia de funcţionare va fi vizată numai după verificarea mentinerii conditiilor initiale 

de autorizare si dupa prezentarea contractului de salubrizare încheiat cu un prestator de servicii de 

salubrizare agreat de Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş în vederea ridicării şi preluării deşeurilor, 

încheiat pentru anul în curs precum şi după achitarea la zi a impozitelor şi taxelor privind imobilele 

unde se desfăşoară / se vor desfăşura activităţile economice, indiferent de forma de proprietate. 

 

Art.14 Unităţile comerciale au obligaţia de a respecta condiţiile necesare pentru eliberarea 

autorizaţiei de funcţionare pe toata durata desfăşurării activităţii la punctul de lucru autorizat. 

 

CAPITOLUL II – ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 
 

Art.15 (1) Prin unităţi de alimentaţie publică se înţeleg unităţile comerciale care îşi desfăşoară 

activitatea în conformitate cu codul CAEN „56.30 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” şi 

codul CAEN „56.10 Restaurante”  

(2) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât 

funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc 

în zona amplasamentului unităţii. 

(3) Unităţile de alimentaţie publică vor pune la dispoziţia clienţilor, obligatoriu, grupuri 

sanitare, salubre, dotate cu apă curentă, în incinta sau în directa vecinătate a spaţiului unde se 

desfăşoară activitatea comercială (grup sanitar propriu, toaletă ecologică vidanjabilă). În cazul în care 

se constată lipsa sau deficienţa grupurilor sanitare, nu se eliberează / nu se vizează autorizaţia de 

funcţionare. 

 

Art.16 (1) Orarul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică este luni-vineri 06.00-22.00, 

sâmbătă - duminică 06.00-23.00. 

Prin derogare in cazul organizarii unor petreceri private, nunti, botezuri, alte evenimente cu 

caracter privat, programul va putaea fi prelungit, cu conditii instiintari Primariei si Politiei Orasului 

Tautii Magherau;, in scris cu privire la acest lucru, dupa obtinerea acordului scris al vecinilor pe o raza 

de 50 m de la zidul localului 

Prin derogare, în perioada extraşcolară estivală, respectiv 15 iunie – 15 septembrie, pentru 

unităţile de alimentaţie publică, orarul este următorul 

 Luni – Vineri   06:00 – 23:00 şi 

 Sâmbăta – Duminica  06:00 – 24:00 

(2) Orarul de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică poate fi prelungit peste limita 

menţionată la alineatul 1, prin acordul Consiliului local, în următoarele situaţii: 

a) Unitatea îşi are punctul de lucru în afara zonelor de locuit,  

b) Unitatea îşi are punctul de lucru în imobile care nu au vecinătate directă cu spaţiile de locuit 

ori sunt în subsoluri ale imobilelor izolate fonic, 

c) Unitatea se află la parterul blocurilor şi prezintă acordul asociaţiei de proprietari sau dacă nu 

este constituită a cel puţin două treimi din locatari blocului, acordul proprietarilor imobilului sau 

imobilelor situate direct deasupra unităţii fiind obligatoriu necesar. Acordul va menţiona explicit 

perioada de timp pentru care a fost acordat şi programul de funcţionare cu care locatarii sunt de acord, 

http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro&code=56.30
http://www.coduricaen.com/show.php?lang=ro&code=56.30
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d) Unitatea este amplasată în zona de case a oraşului şi prezintă acordul proprietarilor 

imobilelor cu caracter de locuinţă cu care se învecinează în dreapta şi stânga unităţii şi a celor situate 

de cealaltă parte a drumului corespondent unităţii şi a celor două imobile învecinate. 

(3) Unităţile menţionate la alin. 2 pct b, c şi d vor prezenta un raport de verificare a nivelului de 

zgomot încheiat de Agenţia Pentru Protecţia Mediului Baia Mare din care să rezulte faptul că 

funcţionarea unităţii nu depăşeşte limitele legale. Un inspector al Biroului Control Comercial din 

cadrul Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş va asista obligatoriu la efectuarea măsurătorilor. 

 

Art.17 (1) Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează în regim de bar de noapte 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 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.  

(2) Unităţile menţionate la alin.1 vor prezenta la data solicitării autorizaţiei a contractului de 

muncă a persoanelor angajate sau contractul cu societatea de specialitate pentru asigurarea ordinii. 

(3) 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 Oraşului Tăuţii Măgherăuş are dreptul de a reduce programul de funcţionare la limitele 

stabilite în art.15 alin. 2 sau de a retrage autorizaţia şi de a solicita închiderea unitătii. 

 

Art.18 Unităţile de alimentaţie publică din categoria restaurante şi baruri au obligaţia de a 

prezenta la data solicitării autorizării dovada achitării taxei de alimentaţie publică stabilită prin Legea 

571/2003 modificată şi completată privind Codul Fiscal. 

 

 

CAPITOLUL III – COMERŢUL CU PRODUSE PREDOMINANT 

ALIMENTARE 
 

Art.19 (1) Unităţile care comercializează produse alimentare sau preponderent produse 

alimentare îşi vor desfăşura activitatea după un program de funcţionare stabilit în limitele prevăzute la 

art.11 alin.1 din prezenta hotărâre. 

(2) Unităţile pot desfăşura program de funcţionare după limita stabilită în următoarele situaţii: 

- punctul de lucru este situat în afara zonelor de locuit a oraşului; 

- punctul de lucru este situat în zona de case a oraşului şi unitatea prezintă acordul 

proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează direct 

(3) Unităţile care comercializează produse de origine animală vor prezenta obligatoriu în 

momentul depunerii cererii de autorizare o copie xerox după Autorizaţia sanitar – veterinară. Nu se 

poate desfăşura nici un fel de activitate de comerţ cu produse de origine animală decât după 

prezentarea autorizaţiei emise de DSV. 

 

CAPITOLUL IV – COMERCIALIZAREA DE PRODUSE INDUSTRIALE 
 

Art.20 (1) Agenţii economici care comercializează produse industriale îşi vor stabili programul 

de funcţionare strict între limitele 06.00-22.00 

(2) Pot desfăşura activităţi în afara acestui program doar unităţile comerciale care 

comercializează produse industriale situate în incinta mallurilor sau a supermarketurilor. 

 

CAPITOLUL V – PRESTĂRILE DE SERVICII 
 

Art.21 (1) Unităţile de prestări servicii vor avea programul de funcţionare stabilit între orele 

06.00-22.00. 
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(2) Programul menţionat la alin.1 poate fi prelungit doar dacă unităţile de prestări servicii sunt 

situate în afara zonelor de locuit a oraşului. 

Art.22 (1) Unităţile de prestări servicii vor fi autorizate în măsura în care spaţiul în care se 

desfăşoară activitatea este propice pentru desfăşurarea activităţii solicitate, în conformitate cu schiţa 

spaţiului depusă. 

(2) Desfăşurarea oricăror activităţi de prestări servicii pe domeniul public, sau depozitarea de 

materiale pe domeniul public este strict interzisă. 

 

Art.23 (1) Unităţile de prestări servicii a căror activitate implică prezenţa unui număr mare de 

autovehicule la punctul de lucru, şi care din aceste motive pot îngreuna traficul rutier, respectiv 

spălătoriile auto, atelierele de reparaţii auto etc, se autorizează numai cu asigurarea terenului necesar 

pentru spaţii de parcare pentru cel puţin trei autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care 

funcţionează. 

(2) Unităţile menţionate la alin. 1 care funcţionează la data adoptării prezentei vor putea să-şi 

continue activitatea în condiţiile în care funcţionează în prezent cel târziu până la data de 31 decembrie 

2014 

 

Art.24 (1) Unităţile de prestări servicii situate pe teritoriul oraşului Tăuţii Măgherăuş sunt 

direct răspunzătoare de tulburarea liniştii şi ordinii publice şi de eventualele prejudicii cauzate de 

funcţionarea lor proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează. 

(2) În situaţia în care se constată tulburarea liniştii publice sau prejudicii cauzate proprietarilor 

imobilelor învecinate prin funcţionarea unităţii, Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş poate refuza 

eliberarea autorizaţiei de funcţionare sau retrage aceasta dacă a fost eliberată. 

 

CAPITOLUL VI – UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE 
 

Art.25 (1) Unităţile de producţie situate în oraşul Tăuţii Măgherăuş îşi vor desfăşura activitatea 

după un program stabilit în cadrul programului cadru prevăzut la art.10 alin.1. 

(2) Pot desfăşura program de funcţionar peste această limită următoarele unităţi de producţie: 

- unităţile de producţie de tip uzine care desfăşoară activitate non-stop în trei schimburi; 

- unităţile de producţie care sunt amplasate în zone industriale; 

- unităţile de producţie care produc alimente cu perisabilitate foarte mare de tipul brutăriilor, 

carmangeriilor etc, care nu sunt situate la parterul blocurilor sau în vecinătate directă cu spaţii de 

locuit. 

(3) Unităţi care funcţionează cu program prelungit sunt responsabile pentru desfăşurarea 

activităţii astfel încât să nu tulbure liniştea publică a locatarilor din zonă. 

(4) Unităţile mici de producţie care funcţionează în directa vecinătate a zonelor de locuinţe vor 

prezenta în momentul solicitării autorizării acordul majorităţii vecinilor pe o rază de 50 de metri, acord 

dat în faţa secretatului Oraşului Tăuţii Măgherăuş. În cazul în care se constată de către organele 

abilitate depăşirea limitelor maxime admise de zgomot şi / sau noxe, autorizaţia se suspendă pe o 

perioadă de 6 luni până la o eventuală modificare a condiţiilor şi repararea prejudiciilor, sau se cere 

anularea dispoziţiei primarului, privind aprobare autorizării. 

 

CAPITOLUL VII – PIEŢELE PRIVATE 
 

Art. 26 Autorizarea organizării de pieţe agroalimentare, de animale, industriale, de 

autovehicule etc. pe terenuri proprietate privată şi cu administrare privată se autorizează cu 

îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- unitatea are amenajată pe teren proprietate privată o parcare pentru clienţii cu număr de locuri 

de parcare cel puţin egal cu numărul de puncte de deservire existente în piaţă; 

- unitatea are grup sanitar în interiorul pieţei, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi şi acces la 

apă potabilă; 
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- unitatea va trebui să asigure ordinea în incinta pieţei, în parcarea proprie şi în perimetrul de 50 

metri de la piaţă prin personal specializat angajat sau firmă de specialitate contractată, 

- unitatea are încheiat un contract de salubrizare cu Primăria oraşului Tăuţii Măgherăuş în 

vederea ridicării şi preluării deşeurilor; 

 

Art.27 Organizarea pieţelor auto se poate face numai în afara zonelor de locuit a oraşului, pe o 

suprafaţă de minim 3 ha şi are amenajată o parcare de minim 150 de locuri pentru clienţi, cu 

respectarea condiţiilor legale. 

 

 

CAPITOLUL VIII - COMERŢUL PE DOMENIUL PUBLIC AL ORAŞULUI 
 

Art.28 Desfăşurarea de acte de comerţ de orice natură pe domeniul public sau privat al oraşului 

Tăuţii Măgherăuş este posibilă doar cu autorizarea prealabilă din partea Primăriei Oraşului Tăuţii 

Măgherăuş. 

 

Art.29 Este interzisă amplasarea de rulote tarabe sau alte mijloace de prezentare a mărfii în 

vederea practicării de comerţ pe domeniu public cu excepţia incintei pieţelor si a unor evenimente 

deosebite, cu aprobare expresă din partea Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

 

Art.30 Este interzisă desfacerea de băuturi alcoolice neîmbuteliate, la mese, tarabe, tonete, sau 

orice alte forme care nu au spaţii de deservire interioară, inclusiv în pieţe. 

 

Art. 31 Agentul economic societate comercială sau asociaţie familială poate solicita aprobarea 

desfăşurării activităţii economice pe domeniul public în mai multe puncte de deservire; agentul 

economic persoană fizică independentă va putea fi autorizat pentru desfăşurarea activităţii într-un 

singur punct de deservire. 

 

Art.32 Agenţii economici care desfăşoare activitate de comerţ pe domeniul public al oraşului 

Tăuţii Măgherăuş trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să desfăşoare activitatea de comerţ în mod civilizat cu respectarea normelor legale privind 

igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia 

muncii, liniştea şi ordinea publică, 

- să utilizeze mijloace de cântărire autorizate, 

- să afişeze datele de identificare a comerciantului şi preţurile practicate, 

- să asigure expunerea estetică a produselor, 

- să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu creeze 

disconfort riveranilor, 

- să nu aducă prejudiciu zonelor verzi şi mediului înconjurător 

 

Art.33 Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş are dreptul de a retrage aprobarea ocupării 

domeniului public cu restituirea taxei achitate şi neutilizate în situaţia în care funcţionarea pe acel 

amplasament este de natură a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor învecinate ori zona respectivă 

este necesară pentru a fi utilizată în alte scopuri. 

Art.34 Taxele locale pentru ocuparea domeniului public vor fi achitate anticipat.  



PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
 

2 ex. TB/TB  21/07/2016 

CAPITOLUL IX 
 

(1) Cererea pentru emiterea autorizaţiei şi cea pentru obţinerea vizei anuale se prezintă conform 

modelului următor: 

 

DOMNULE PRIMAR, 
Subsemnatul _____________________________________________, legitimat cu CI/BI seria ____ 

nr. __________, în calitate de _______________________________ al societăţii comerciale 

_______________ cu sediul in __________________________ înregistrată la Registrul Comerţului 

___________ sub numărul _____________, C.U.I. ____________ rog a aproba eliberarea / vizarea 

autorizaţiei de funcţionare a unităţii comerciale situata in _ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ _, cu un program 

de funcţionare ________________. 

Unitatea va avea următorul profil _________________________________________________ si va 

avea următoarea firmă: _______________________________________________. 
Activităţile economice şi de producţie / servicii se vor desfăşura în conformitate cu HCL 5/30.01. 2009 

actualizată privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ. 

Anexez alăturat următoarele documente: 

1. statutul si certificatul de înmatriculare; 

2. Certificatul constatator de înregistrare a punctului de lucru, în măsura în care acesta nu coincide cu 

sediul agentului economic 

3. Copie cod fiscal al punctului de lucru, în cazul în care la punctul de lucru se depăşeşte numărul de 5 

angajaţi 

4. încheiere a judecătorului delegat la ORC prin care se admite cererea de înregistrare (copie) 

5. certificatul constatator prin care s-a înregistrat declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea 

condiţiilor de funcţionare (copie) 

6. act adiţional (copie) ( dacă este cazul) 

7. încheiere a judecătorului delegat la ORC prin care s-a înregistrat actul adiţional (copie) 

8. încheiere a judecătorului delegat la ORC prin care s-au înregistrat menţiunile (copie) ( dacă este cazul) 

9. act de deţinere a spaţiului / dovada sediului ( extras CF, actul de proprietatea asupra sediului / contract 

de închiriere / contract de comodat) (copie); 

10.  Certificat fiscal care atestă plata tuturor datoriilor către bugetul local al Oraşului Tăuţii 

Măgherăuş pentru administrator(i) şi / sau persoanele fizice şi / sau juridice în spaţiul cărora se 

desfăşoară activităţile economice, indiferent de dreptul de proprietate / folosinţă 

11. copie după Buletin / Carte de identitate al administratorului şi / sau a persoanei care depune actele 

pentru obţinerea autorizării; 

12. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiul comercial şi 

releveul spaţiului, vizate de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 

Oraşului Tăuţii Măgherăuş; schite de amplasament zona si compartimentare; 

13. autorizaţie de construire si montare firma; ulterior se vor depune Declaraţia de impunere pentru afişaj 

14. copie chitanţa care atestă plata taxei de autorizare / viza anuală în sumă de ______ lei; 

15. contracte servicii comunale (contract de salubrizare); 

16. copie autorizaţii / acord de principiu pentru funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere 

sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului. 

17. Alte acte care se solicită în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, conform Anexa la H.C.L. 

5/30.01.2009 (inclusiv acord notarial al vecinilor dacă activitatea desfăşurată poate deranja vecinii). 

În cazul în care activitatea desfăşurată necesită prezentarea unor avize speciale, aceste vor fi comunicate 

către Primăria Tăuţii Măgherăuş în termen de maxim 15 zile de la comunicarea acestora către petent. 

Autorizaţiile de funcţionare eliberate se vor viza anual, până la data de 31 ianuarie. 

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

sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului. Retragerea oricăreia din autorizaţiile necesare 

funcţionării va duce la retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberată. 

 

Data ____________2014_  

Semnătura şi ştampila persoanei juridice 

 

DOMNULUI PRIMAR AL ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
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(2) Pentru emiterea vizei anuale este necesară depunerea cererii conform modelului de mai sus 

împreună cu Autorizaţia de funcţionare emisă de Primărie în original. Nu se aplică viza anuală pe 

copii ale autorizaţiei iniţiale. În cazul în care, din cauze obiective, nu se poate prezenta autorizaţia 

iniţială, se va emite o nouă autorizaţie, în condiţii identice cu cea emisă iniţial. În cazul în care din 

culpă nu se prezintă spre avizare anuală autorizaţia de funcţionare iniţială, se va achita taxa pentru 

emiterea unei noi autorizaţii în cuantum de 500 de lei, în plus faţă de taxa de viză. 

 

(3) Modelul cererii se distribuie, gratuit, la Biroul unic din cadrul Primăriei Tăuţii Măgherăuş şi 

/ sau se poate descărca în format electronic de pe site-ul www.tautiimagheraus.ro 

 

 

 

CAPITOLUL X – CONTRAVENŢII 

 
Art. 35 Nerespectarea prevederilor din prezenta Hotărâre se pedepsesc conform Legii . 

12/1990 (R) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite. 

Art. 35 (1) Pe lângă sancţiunea principală a amenzii, în situaţia săvârşirii unor 

contravenţii repetate, Primarul prin agentul constatator poate lua măsura sancţiunii 

complementare a suspendării autorizaţiei de funcţionare pe un interval între 1 şi 6 luni sau 

retragerea autorizaţiei. În cazul în care faptele de comerţ ilicite constituie infracţiuni, autorizaţia 

de funcţionare se consideră retrasă din oficiu, la data instiintarii asupra acestui fapt adresata 

reprezetantului unitatii. 

Art.36 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către organele de control 

abilitate din cadrul Primăriei Oraşului Tăuţii Măgherăuş şi de către Poliţia Oraşului Tăuţii 

Măgherăuş, conform prevederilor Legii 12/1990 (R). 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 

___________________________________________ 
 


