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Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

HOTĂRÂREA NR.287/2018 

pentru modificarea  și completarea  Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al  Municipiului Baia Mare 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2017 

 

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

LUNI 21 MAI 2018   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare,  înregistrat cu nr. 376 

/2018; 

• Raportul de specialitate nr. 54 /2018 promovat de către Direcţia  Patrimoniu - Serviciul  

Comercial prin care se propune modificarea  Art.10 și a Art.9  din  Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr.203/2017 în sensul  modificării 

condiţiilor de obţinere a  acordurilor de amplasare   temporară a unor standuri  pentru activități 

culturale, sociale, sportive, medicale, demonstrații, expoziții ale artiștilor plastici expoziții 

realizate de producători, comercianți cu sau fără vânzare etc. ,  pe raza  Municipiului Baia 

Mare, condiții existente în Anexa Nr.1 la regulament; 

• Raportul Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr. 377/2018 ; 

• Regulamentul privind organizarea și desfășurarea comerțului stradal și al altor activități pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr.203/2017 

 

Având în vedere : 

• 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 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 si funcţionarea serviciilor 

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

• Legea nr.12/1990 republicată -privind protejarea populatiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite cu  modificarile ulterioare;  

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

ulterioare; 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor  cu  modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 10, art.36 alin.2 lit.c, alin. 5 lit. a, alin. 6 lit. a pct 4, 5, 6, alin. 9  art. 123   din Legea nr. 

215/2001, republicată cu modificarile ulterioare; 

• Legea nr. 60/1991 privind  organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată; 

• Codul Civil  Titlul III - despre Contracte și Convenții; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 
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În temeiul prevederilor: 

• Art. 39 alin. 2 , art. 44, 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.9   alin. 1 din   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare  

aprobată prin H.C.L.nr.203/2017, după cum urmează: 

 

" Art.9 alin.(1) Agentii economici care desfasoara activitati de comert stradal pe amplasamentele 

mentionate la art. 8 pot functiona numai in baza unui contract emis conform prevederilor H.C.L in 

vigoare , privind procedura de eliberare a contractelor pentru ocuparea temporara a domeniului 

public si a acordului de amplasare a terasei emis in conditiile prezentului regulament, in perioada 

1 mai-30 septembrie a anului, iar la cererea operatorului economic care indeplineste conditiile 

contractuale se pot incheia pe intregul an calendaristic.  

 

Art. II Se aprobă completarea Art. 9 din  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea comerțului 

stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare aprobată prin 

H.C.L.nr.203/2017, prin introducerea a 2 alineate noi 3 şi 4 care vor avea următorul cuprins: 

 

" Art. 9 alin.(3). Operatorii economici care dețin avizul Comisiei de Estetică Urbană și utilizează 

pentru aceeași locație și suprafață, același tip de mobilier și același sistem de umbrire, vor putea 

obține acordul pentru amplasare terase, în baza avizului  CAEU obținut anul anterior și a unei 

declarații pe proprie răspundere dată în acest sens de către administratorul /reprezentantul  / 

împuternicitul  operatorului economic " 

 Alin.(4) Nu vor fi incheiate contracte de inchiriere cu operatorii economici care au obligatii de           

plata restante la bugetul local( impozite , taxe locale, chirii, redevente)."  

 

Art. III Se aprobă modificarea   Art.10 alin.(3) din   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare  

aprobată prin H.C.L.nr.203/2017 și care va avea următorul cuprins: 

 

" Art.10  alin. (3).  Prin excepție de la alin. (1), cu acordul primarului, se pot atribui - fără licitație 

publică, cu plata taxei aferente,-  amplasamente pentru activități culturale, sociale, sportive, 

medicale, demonstrații, expoziții ale artiștilor plastici expoziții realizate de producători, 

comercianți cu sau fără vânzare etc,  pentru perioade care nu pot depăși 10 zile consecutiv și nu 

pot avea repetitivitate  mai mult de 10 perioade într-un an calendaristic" 

 

Art. IV Se aprobă completarea Art. 10 din  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea comerțului 

stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare  aprobată prin 

H.C.L.nr.203/2017, prin introducerea unui nou  alin. 7 care va avea următorul cuprins:  

 

" Art.10  alin. (7).  Prin excepție de la alin. (1), la solicitarea organizatorilor, cu acordul primarului, 

se pot desfășura, -  fără licitație publică, cu plata taxei aferente, - activități de promovare prin  

materiale promoționale, cu promoteri -persoane, fără ocuparea domeniului public cu structuri fixe 

sau mobile,  pentru perioade care nu pot depăși 10 zile consecutiv și nu pot avea repetitivitate  

mai mult de 10 perioade într-un an calendaristic".  Taxa pentru ocuparea domeniului public se va 

calcula în funcție de numărul de promoteri, de perioada și locațiile solicitate (pentru fiecare 

promoter se va considera 1 mp.) "  
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 Art.V  Celelalte prevederi ale regulamentului rămân neschimbate.  

 

Art.VI Prezenta hotărâre se va publica pe site-ul Municipiului Baia Mare prin grija Direcției Relații 

Publice. 

  

Art.VII Prezenta  hotărâre se comunică la: 

 

• Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

• Primarul  Municipiului Baia Mare;  

• Direcţia Poliţia Locală; 

• Direcţia  Patrimoniu; 

• Arhitect Şef; 

• Direcţia  Venituri; 

• Serviciul  Comercial; 

• Direcția Relații Publice; 

• Serviciul Administraţie Publică Locală. 

  

 

 

 

 

      Bizău Simion                                                                                       Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 17 

Pentru 17 

Impotrivă - 

Abţineri - 


