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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de aprobare a Regulamentului  privind desfăşurarea activităţilor 
economice în sediile şi punctele de lucru din oraşul Tîrgu Neamţ 

 
În decursul ultimilor ani, legislaţia privind activităţile economice, în general, s-a dezvoltat şi 

adaptat la tendinţele şi condiţiile presupuse de accesul facil şi permanent la informaţie, s-a rafinat şi 
specializat, iar reţeaua de unităţi de diverse profiluri economice a oricărei localităţi urbane are 
obligaţia alinierii continue la cerinţele modelelor europene, prin asimilarea acestor modele în mod 
treptat şi corespunzător, şi adaptarea lor la condiţiile locale, concrete. Gradul de realizare a acestei 
asimilări de model, a devenit un indicator al bunei, creativei, şi eficientei gestionări a resurselor locale. 

 

Prin urmare, practica şi experienţa social-economică a ultimilor ani de administrare a oraşului 
Tîrgu Neamţ au vădit necesitatea diferenţierii, prin instituirea de criterii ferme şi imperative, cu 
valoare de normativ, între tipurile şi modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor economice 
de diverse tipuri, concretizarea acestui raţionament înfăptuindu-se prin politica de autorizare a sediilor 
şi punctelor de lucru ale operatorilor economici locali prin, corespunzător, Autorizaţii de funcţionare 
ale sediilor de firmă şi punctelor de lucru, acte de autoritate administrativă.  

 

În acest sens, în funcţie de contextul şi necesităţile concrete ale localităţii administrate, prin 
aleşii săi, administraţia locală poate şi trebuie să stabilească principiile fundamentale de dezvoltare a 
reţelei de unităţi economice în oraşul Tg Neamţ. 

 

În aceste circumstanţe şi având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Cod Civil, republicat în 2011 şi Legea 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul Civil; 
- prevederile art.475 alin.(3), (4) şi (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; Legii nr.26/1990 privind registrul comertului, cu modificarile 
ulterioare, republicata ; Legii nr.152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului; Legii nr.12/1990, republicată în 2014, privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări servicii ilicite, ale H.G.1290/1990 
privind organizarea şi funcţionarea corpului de control comercial în cadrul primăriilor; Legea nr. 
296/28.06.2004 privind Codul consumului; Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor 
incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislaţia 
europeana privind protecţia consumatorilor; ale H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a 
unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice; ale O.G. nr.99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă; H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 
nr.99/2000; ale H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.1334/19.08.2004 privind 



modificarea şi completarea unor H.G.-uri în vederea întăririi ordinei şi disciplinei comerciale în pieţele 
agroalimentare; O.G.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice; 
Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva incendiilor; Legii 180/2015 privind aprobarea OUG 
nr.89/2014 pt modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor 
de urgenta si al apararii si al apararii importriva incendiilor; Ordin nr.1136/27.06.2007 privind 
aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală; O.U.G. nr.77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, modificată şi republicată; prevederile Legii 
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi 
liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii nr.155/2010 - 
Legea poliţiei locale; prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile O.U.G. nr.44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

- studiind si valorificând modelele de buna practică din administraţia publică, 
 
Ţinând cont de aceste temeiuri, supun analizei şi aprobării Consiliului Local al oraşului Tîrgu 

Neamt, „REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE IN 
SEDIILE ŞI PUNCTELE DE LUCRU DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMT,  

şi abrogarea H.C.L. 129/30.06.2014. 
 
 
     Întocmit, 
    ec. Nicoleta Crăciun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ              
Str.Ştefan cel Mare nr. 62, 615200, Tîrgu Neamţ, Tel.0233/790245;790350; fax:0233/790508,  

www.primariatgneamt.ro; E-mail:  tgnt@primariatgneamt.ro 
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           Primar, 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de aprobare a Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor 
economice în sediile şi punctele de lucru din oraşul Tîrgu Neamţ 

 
 
 

Având în vedere Constituţia României, art.120(1) în care se stipulează că „Administraţia 
publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei 
locale şi deconcentrării serviciilor publice” şi corespunzător, Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, care la art.20 precizează că judeţele, oraşele şi comunele, sunt unităţi 
administrativ teritoriale în care se exercită autonomia locală, ale Art. 207, alin (1) şi (2) din Constituţia 
României,  
este deplin întemeiat ca autorităţile locale să aibă pe de o parte, obligaţia, şi pe de altă parte, 
competenţa, prin organismele sale legale, democratic instaurate, să reglementeze oportun şi cât mai 
eficient toate aspectele apărute în arealul administrat, prin instrumentele juridice consacrate – decizii 
ale Primarului şi hotărâri ale Consiliului local. 
  
 în acest sens,  
 

Întrucât administraţia publică locală este subordonată intereselor comunităţii locale electoare, 
pe care o reprezintă şi pe care o serveşte, principiul fundamental în privinţa dezvoltării reţelei 
comerciale a oraşului, privită pe tipuri de activităţi, este sugerat de răspunsul la întrebările: 

1. Care sunt activităţile a căror dezvoltare pot îmbunătăţi situaţia economică - şi nu doar 
exclusiv economică - a cetăţenilor, şi în consecinţă, are obligativitatea de a practica o politică de 
stimulare a acestora;  

2. Ce activităţi care prin dezvoltarea lor au consecinţe economico-sociale şi morale nedorite  
asupra cetăţenilor oraşului, şi pentru care trebuie practicată o politică de descurajare a acestora. 
  
 Având în vedere aceste raţionamente care sunt susţinute de un ansamblul specializat al 
normativelor privind activitatea economică, sub toate aspectele şi formele ei, analizând modelele de 
bună practică din administraţia publică, avem misiunea de a le materializa cât mai eficient la situaţia 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
  
 În calitate de Primar al oraşului Tîrgu Neamţ, propun spre aprobare Consiliului Local al 
oraşului Tîrgu Neamţ, „REGULAMENTUL PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 
ECONOMICE ÎN SEDIILE ŞI PUNCTELE DE LUCRU DIN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ” , şi 
abrogarea, concomitentă, a H.C.L. 129/30.06.2014. 

 
     PRIMAR, 
            Vasilică Harpa 

 


