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HOTĂRÂREA NR. 52/2018 

privind modificarea art. 14 şi art. 24 din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a 

acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activități 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al 

municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr. 204/2017 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ,  

VINERI 16 FEBRUARIE 2018   

 

Examinând: 

 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr.           

69/2018; 

 Raportul de specialitate nr. 9 /2018, promovat de către Direcţia  Patrimoniu - Serviciul  

Comercial prin care se propune modificarea Regulamentului privind procedura de emitere a 

acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activităț i 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ 

al municipiului Baia Mare;  

 

Având în vedere : 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 204/2017 privind aprobarea Regulamentului de emitere a 

acordului și a  autorizației de  funcţionare a  operatorilor economici care desfașoara 

activități comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul 

administrativ al municipiului Baia Mare;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin 

Legea nr.650/2002; 

 Hotărârea Guvernului României  nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/ 2000, republicată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse 

şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de 

aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;  

 Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificări şi completări, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii;  

 Legea nr.12/1990, republicată, privind protejarea populației împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite cu  modificările ulterioare;  

 Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi linistii publice, republicată; 

 Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 

 O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și 

completările ulterioare 
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 Hotărârea Consiliului Local nr. 223/2013 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care 

constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare modificată prin 

H.C.L. nr.318/2013 și H.C.L. nr.323/2016  

 Hotărârea Consiliului Local nr. 392/2017 privind ’’Schimbarea destinaţiei apartamentelor şi 

a spaţiilor cu altă destinaţie situate în clădirile - bloc de locuinţe colective, extinderea 

acestora şi concesionarea/închirierea terenului aferent, precum şi stabilirea regimului juridic 

a terenurilor cuprinse între clădirile-bloc de locuinţe şi circulaţiile pietonale’’ 

 Art.36 alin.2 lit.b și c, alin .9 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală 

republicată, cu modificări şi completări ulterioare 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

 Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

 

În temeiul prevederilor: 

 Art. 39 alin. 2 , art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I.Se aprobă modificarea art.14 din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a 

acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara ac tivități 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al 

municipiului Baia Mare, aprobată prin H.C.L. nr. 204/2017 care va avea următorul cuprins: 

 

'’Art.14.Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an şi se face în 

baza solicitării scrise a agentului economic – formular tip prevazut în Anexa 5 la Regulament. 

 

La aceasta se va anexa: 

 

-Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu privire 

la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de  la data emiterii 

acordului/autorizației de funcționare şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării 

emise de către autorităţile abilitate Anexa 8  la Regulament; 

-Copie a actului de identitate al administratorului sau împuternicitului acestuia, semnatar al 

declarației pe proprie raspundere; 

-Acordul/Autorizaţia de funcţionare, în original; 

-Chitanţa de plată a taxei legale, în original.’’ 

 

Art. II.  Se aprobă modificarea art. 24 din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a 

acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activităț i 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al 

municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L. nr. 204/2017, care va avea următorul cuprins:  

 

'’Art. 24. Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul în 

curs şi se face în baza solicitării scrise a agentului economic – formular tip prevazut în Anexa 5 

la Regulament. 

 

La aceasta se va anexa: 

 

-Declaraţia pe proprie răspundere a administratorului sau a împuternicitului acestuia, cu             

privire la faptul că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de funcţionare de la data emiterii 

autorizaţiei şi că deţine toate avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către 

autorităţile abilitate  Anexa 8  la Regulament; 
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-Copie a actului de identitate al administratorului sau împuternicitului acestuia, semnatar al 

declaratiei pe proprie raspundere; 

-Autorizaţia de funcţionare, în original; 

-Chitanţa de plată a taxei legale, în original; 

-Pentru unităţile de alimentaţie publică se va depune şi declaraţia în dublu exemplar privind 

structura unităţii de alimentație publică (suprafață și număr de locuri).’’  

 

 Art.III. Se aprobă modificarea Anexei 5 la regulament, conform prevederilor art.I şi art II. din prezenta 

hotărâre.  

 

Art.IV.  Celelalte prevederi din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a acordului și 

autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, 

alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului 

Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr. 204/2017, rămân neschimbate. 

 

Art.V.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

 

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul  Municipiului Baia Mare;  

 Direcţia  Patrimoniu; 

 Direcţia Poliţia Locală ; 

 Arhitect Şef ; 

 Direcţia  Venituri; 

 Serviciul  Comercial; 

 Direcţia Relaţii Publice; 

 Serviciul Administrație Publică Locală. 

 

 

 

      Pop Mariana                                                                                        Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 20 

Pentru 20 

Impotrivă - 

Abţineri - 


