
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 

PROIECT       
HOTARÂRE 

privind aprobarea Regulamentului  de desfăsurare a activităţilor economice  
în sediile şi punctele de lucru din orasul TîrguNeamţ 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ; 
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; 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; 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; 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; 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; 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 lini ştii publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 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; 

Examinand iniţiativa Primarului orasului Tîrgu Neamţ exprimată prin Expunerea de motive cu 
nr.12839/15.07.2016; 

Văzând Raportul de specialitate nr.12839/15.07.2016 al Compartimentului Control comercial şi 
Autorizare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu Neamţ; 

În temeiul art. 36 alin. (1) si alin.(6) si al art. 45 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţilor economice în sediile şi punctele de lucru din 
oraşul Tîrgu Neamţ, denumit în continuare, Regulament, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Serviciul Compartimentul de Control comercial şi Autorizare, împreună cu Compartimentul 
Urbanism, Poliţia oraşului Tg Neamţ, Poliţia locală, si Direcţia Venituri Taxe si Impozite locale vor duce la 
îndeplinire prevederile Regulamentului. 
Art.3.Se abrogă H.C.L 129/30.06.2014 privind desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Tg. Neamţ. 
Art.4. Secretarul orasului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si persoanelor interesate. 

 
           Iniţiator, 

    Primar,      
     Vasilică HARPA          
          Avizat de legalitate, 
          Secretar oraş, 
                 jr. Laura Elena MAFTEI 


