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Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 111 din 07.09.2010 
 

 

 

                                                                                     

REGULAMENT 
privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor 

comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman 
 

 

 

 

CAPITOLUL 1 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. Scopul regulamentului 

 

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii  de lungă durată, sezoniere şi 

ocazionale în Municipiul Roman. 

 

1.2 Domeniul de reglementare 

 

Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplică: organizaţiilor fără scop lucrativ, 

agenţilor economici – persoane fizice sau juridice autorizate care desfăşoară activităţi sociale, 

sportive, comerciale sau prestează servicii către populaţie: producătorilor direcţi, comercianţilor, 

organizaţiilor şi fundaţiilor, instituţiilor publice, etc, în zonele publice şi private din  

Municipiului Roman. 

Art. 3. În zonele publice şi private din Municipiul Roman sunt interzise cu desăvârşire 

activităţile care incită la violenţă, ură, sau care periclitează siguranţa populaţiei, activităţile care 

tulbură liniştea şi ordinea publică, activităţile de cerşetorie, alte activităţi similare. 

 

1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului: 

 

Art. 4 Activităţile în zonele publice sunt reglementate prin: 

Legea nr. 12/1990 republicată - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi 

comerciale ilicite cu modificările ulterioare; 

Legea nr. 50/1991 republicată şi actualizată – privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii; cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 60/1991 republicată - privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

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

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

O.G. nr. 21/1992 republicată privind protecţia consumatorilor; 

H.G. nr. 128/1994 rivind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi 

morală a elevilor şi studenţilor; 

Legea nr. 126/1995 - privind regimul materiilor explozive - republicată şi actualizată 

O.M.S. nr. 536/1997- pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul 

de viaţă al populaţiei; 

H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în 

structurile de primire turistice; 

Legea nr. 148/2000 reactualizată privind publicitatea; 

Legea nr. 215/2001 republicată – privind administraţia publică locală - art.36, (2) lit.c) şi art.68; 
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Ordonanţa nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu toate modificările şi 

completările ulterioare; 

O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea 

nr.  650/2002; 

Legea nr. 571/2003 republicată şi actualizată - privind Codul fiscal; 

O.G. nr. 92/2003 - privind Codul de procedură fiscală; 

H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 

publice; 

H.G. nr. 955/2004 – pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 

privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat de interes local; 

H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu 

amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare; 

Codul Civil, Titlul III - Despre Contracte şi Convenţii; 

H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

H.C.L. nr. 133/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind Normele de gospodărire, 

întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Roman 

 

CAPITOLUL II 

DEFINIŢII ŞI CLASIFICĂRI 

 

Art. 5. Definirea unor termeni utilizaţi pe parcursul regulamentului 

- operator economic- persoana fizică sau juridică autorizată, care în cadrul activităţii sale 

profesionale, fabrică, importă, depozitează, transportă sau comercializează produse, ori părţi din 

acestea, sau prestează servicii, definite în baza legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor 

economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. 

- consumator - orice persoana fizică, sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care 

cumpăra, dobândesc, utilizează, ori consumă produse, sau servicii în afara activităţii 

profesionale; 

- comerciant- persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţa; 

- exerciţiu comercial -: una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, 

de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant; 

- comerţ în zone publice- activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată 

permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, 

autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice; 
- comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi 

mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi 

colectivi;. 

- comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de 

regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora; 

- serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi 

care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul 

satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor; 

- comerţ stradal - comerţ, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfăşurat pe 

domeniul public, în afara spaţiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulaţie pietonală, 

pe străzi, trotuare, pasaje publice, sau orice zonă destinată folosinţei publice; 

- comerţ stradal în puncte fixe - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată în orice 

structură de vânzare pe amplasamentele stabilite. Pentru desfăşurarea activităţii se pot utiliza 

chioşcuri, tonete, terase şi standuri amenajate în faţa unităţii; 

- comerţ ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin vânzarea în mai 

multe locaţii, pe unităţi (standuri) mobile, rulote, sau în vehicule special amenajate, care la 

încheierea programului eliberează amplasamentul; 
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- comerţ ocazional – activitatea de comerţ stradal desfăşurată cu ocazia anumitor evenimente, 

pe o perioada limitata de timp; 

- comerţ sezonier - activitatea de comerţ stradal desfăşurată în perioade de timp determinate, de 

regulă în sezoanele turistice; 

- punct de desfăşurare a activităţii – spaţiu public sau privat de desfăşurare a activităţii 

economice; 

- suprafaţă de vânzare- suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea 

produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului 

angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării 

şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor; 

- structura de vânzare/promovare - spaţiul de desfăşurare a unuia, sau mai multor exerciţii 

comerciale; 

- structură de vânzare cu suprafaţă mică- structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de 

până la 400 mp inclusiv. 

- structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare 

cuprinsă între 400 - 1.000 mp inclusiv. 

- structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare 

mai mare de 1.000 mp. 

- centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară 

activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, 

ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru 

comercial este rezultată din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de 

piaţă şi de alimentaţie publică cuprinse în acesta. 

- chioşc stradal – construcţie uşoară, de mici dimensiuni, temporara, având una din laturi (sau 

mai multe) deschise, amplasată pe străzi şi în zone publice, în care se vând: flori, ziare, reviste, 

ţigări, sucuri, alte produse; 

- terasa de alimentaţie publică – spaţiu amenajat în faţa unităţii proprii de alimentaţie publică, 

în vederea servirii consumatorilor sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de agrement şi/sau 

tematic (festivaluri, târguri); 

- toneta – structura de vânzare deschisă, tarabă, la care se vând, pe stradă, articole mărunte, 

dulciuri, răcoritoare, etc; 

- autospeciale, autoutilitare – structura de vânzare specializata montată pe un mijloc de 

transport (autospecială, remorcă, tricicleta, etc.) utilizată pentru vânzarea sau expunerea 

anumitor produse; 

- operator de publicitate - persoana specializata care desfăşoară activitate in domeniul 

publicităţii; 

- autorizaţia de funcţionare – este actul administrativ în baza căruia operatorii economici pot 

desfăşura activităţi în municipiul Roman; 

- acordul de amplasare temporară este documentul prin care se reglementează durata, preţul şi 

obligaţiile părţilor în vederea atribuirii directe a dreptului de utilizare a domeniului public de 

către deţinătorii spaţiilor comerciale în vederea amplasării în faţa unităţii de terase, vitrine 

frigorifice şi standuri. 

- convenţia de ocupare temporară a domeniului public – este actul care permite desfăşurarea 

unor evenimente şi activităţi ocazionale în zonele publice ale Municipiului Roman prin 

atribuirea directă a spaţiului aferent desfăşurării activităţii. 

- promovare- ansamblul de activităţi şi mijloace folosite pentru a crea un avantaj de piaţă; 

- promoter - organizator şi promovator al unei acţiuni publicitare (de informare publica); 

 

Art. 6. Nomenclator de activităţi 

1. activităţi comerciale: 

 alimentaţie publică; 

 comercializare flori; 

 comercializare presă; 

 comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, nealimentare; 
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 comercializare mărţişoare; 

 comercializare fructe de sezon; 

 comercializare popcorn, produse de patiserie( clatite, gogoşi etc.), îngheţată; 

2. activităţi de promovare 

 expoziţii: expunere de produse - standuri in faţa unităţii; 

 expunere de maşini în zone publice; 

 expoziţii de carte, flori, produse artizanale, etc., în cadrul unor manifestări ; 

 prezentări de modă; 

 vânzări promoţionale - promovare de produse si servicii, sampling; 

3. activităţi cu caracter social sau de interes public 

 evenimente social – sportive; 

 distribuirea de pliante în campaniile de informare; 

 consultaţiile medicale gratuite, in cadrul unor campanii; 

4. activităţi cu caracter cultural 

 festivaluri; 

 concerte; 

 târguri; 

5. activităţi de agrement 

 parcuri de distracţii, maşinuţe, tobogane gomflabile; 

 debarcader pentru bărci şi hidrobiciclete; 

 organizarea jocurilor de artificii; 

 circuri; 

 menajerii, târguri de păsări, de animale de companie; 

 concursuri (de agilitate canina, etc); 

7. activităţi ocazionale 

 Valentin’s Day / Dragobete – comercializare cadouri, suveniruri, flori, felicitări; 

 1 Martie – comercializare mărţişoare, cadouri; 

 8 Martie – comercializare flori, cadouri; 

 1 Mai – activităţi de agrement, sociale şi culturale; 

 9 Mai – acţiuni specifice sărbătoririi „Zilei Europei”; 

 21 Mai – Zilele Municipiului Roman – activităţi specifice cu caracter divers;  

 1 Iunie – activităţi sportive, de agrement, etc. specifice sărbătoririi „Zilei Copilului”; 

  Zilele Toamnei- activităţi specifice cu caracter divers; 

 6 Decembrie - comercializare cadouri,felicitări,jucării, etc 

 Târgul de Crăciun – comercializare cadouri, jucării, podoabe de pom, etc.,activităţi specifice 

cu caracter divers; 

 

Art. 7 Comerţul stradal poate fi clasificat astfel: 

7.1 funcţie de durata de desfăşurare a activităţii: 

 comerţ ocazional; 

 comerţ sezonier; 

 comerţ de lunga durată; 

7.2 . funcţie de locul amplasării acestora: 

 în zone pietonale; 

 în faţa unităţilor de alimentaţie publică; 

 în zona parcărilor publice; 

 în parcuri; 

 alte spaţii publice; 

7.3. funcţie de modul de autorizare: 

 pe baza autorizaţiei de funcţionare; 

 pe baza acordului de amplasare; 

 pe baza convenţiei de ocupare; 

7.4. funcţie de structura de vânzare utilizată: 

 terase sezoniere amplasate în faţa unităţilor de alimentaţie publică; 
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 chioşcuri; 

 tonete; 

 triciclete, autospeciale, autoutilitare, sau alte tipuri de unităţi mobile destinate desfăşurării de 

activităţi comerciale; 

 alte tipuri de mobilier urban avizat (Ex. cutiile de distribuire gratuită a presei, etc.); 

 vânzări fără utilizarea de mobilier urban; 

 

CAPITOLUL III 

PROCEDURA DE AUTORIZARE /AMPLASARE A STRUCTURILOR 

 DE VÂNZARE STRADALĂ 

 

PROCEDURA DE AUTORIZARE 

 

Art. 8. Modalităţile de  organizare şi desfăşurare a activităţilor  comerciale şi de prestări 

servicii în Municipiul Roman, respectiv de amplasare a structurilor de vânzare/promovare 

folosite de persoanele fizice, sau juridice pe domeniul  public sunt; 

 pe baza autorizaţiei de funcţionare – pentru activităţile comerciale şi de prestări servicii  – 

cu excepţia teraselor în faţa punctelor de lucru; 

 pe baza acordului de amplasare temporară – pentru restul activităţilor din nomenclator;  

 pe baza convenţiei de ocupare temporară a domeniului public- pentru activităţi ocazionale 

şi activităţi cu caracter social ; 

 

Art. 9. Amplasamentele propuse şi profilele de activitate din zonele comerciale  pentru 

desfăşurarea activităţilor pe domeniul public vor fi avizate de Comisia Municipală de Urbanism 

şi Activităţi Economice ( C.M.U.A.E.) şi aprobate de Consiliul Local al Municipiului Roman; 

Comisia Municipală de Urbanism şi Activităţi Economice ( C.M.U.A.E.) este compusă din 

Arhitectul Şef al primăriei, Directorul Direcţiei de Control şi Autorizări( D.C.A.), Directorul 

Direcţiei tehnice şi investiţii,un reprezentant al compartimentului comercial şi un reprezentant al 

compartimentului juridic. Comisia (C.M.U.A.E.) este subordonată primarului municipiului, iar 

membrii acesteia vor fi nominalizaţi prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Roman. 

 

Art. 10. Autorizaţia de funcţionare ( anexa 3) 

Autorizaţia de funcţionare – este actul administrativ în baza căruia operatorii economici pot 

desfăşura activităţi comerciale şi de prestări servicii  în municipiul Roman, act ce se eliberează 

de către Direcţia Control şi Autorizări( D.C.A.)  în baza unei documentaţii compusă din: 

 cerere tip (anexa 2) 

 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului( O.R.C.) în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

 certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de O.R.C.; 

 actul constitutiv/statutul operatorului economic; 

 copie B.I./C.I a reprezentantului legal. 

 dovada deţinerii în legalitate a amplasamentului pe care urmează a se desfăşura activitatea 

(contract vânzare-cumpărare, concesionare, comodat, închiriere teren/spaţiu sau convenţie 

pentru ocupare loc public – în cazul teraselor, amenajate în faţa punctului de lucru, etc.); 

 dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte sau către 

operatorul serviciului public; 

 chitanţa de plată a taxei de autorizare: 

 certificatul de urbanism/ autorizaţie de construire ( dacă este cazul) 

 avizul CMUAE – pentru amplasament şi mobilier stradal – inclusiv documentaţia avizată; 

 planul de situaţie cu viza CMUAE (dacă este cazul) 

 certificatul fiscal obţinut de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale ( D.I.T.L.)-fără debite; 

 contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; 
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 contract pentru asigurarea utilităţilor cu asociaţia de proprietari din care fac parte (pentru 

spaţiile din blocurile de locuinţe) şi respectiv acordul asociaţiei pentru desfăşurarea activităţii 

(pentru activităţi de alimentaţie publică- acordul proprietarilor direct învecinaţi) ; 

 

Art. 11. Etapele procedurii de obţinere autorizaţiei de funcţionare 

11.1. Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Activităţi Economice ( 

C.M.U.A.E.) este actul prin care se comunică solicitantului punctul de vedere al acestei comisii 

tehnice, asupra soluţiei funcţionale propuse. Avizul C.M.U.A.E. are caracter tehnic obligatoriu. 

Se eliberează în  baza unei documentaţii compuse din: 

 cerere tip pentru emiterea avizului C.M.U.A.E; 

 plan de situaţie sc 1:500, plan de încadrare în zonă, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul 

propus; 

 plan mobilare, cotat din care sa reiasă suprafaţa de teren ocupată; 

 model mobilier urban propus; 

 foto amplasament; 

 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului( O.R.C.) în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

 certificat de urbanism (copie), eliberat in acest scop; 

11.2. Contractul de închiriere este documentul prin care părţile convin asupra: duratei, 

preţului şi obligaţiilor asumate în vederea transmiterii dreptului de utilizare a domeniului public, 

în condiţiile şi limitele prevăzute în caietul de sarcini întocmit de Direcţiei de Urbanism şi 

Amenajare a Teritoriului (D.U.A.T.). Atribuirea se face în condiţiile legii, prin licitaţie publică 

sau prin încredinţare directă. 

11.3. Certificatul fiscal este actul prin care se atestă faptul că solicitantul nu are datorii 

faţă de primărie. Se eliberează de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale ( D.I.T.L.), în baza 

unei documentaţii compuse din: 

 cerere pentru eliberarea certificatului fiscal semnată şi ştampilată 

 taxa de timbru pentru eliberarea certificatului fiscal 

11.4. Contractul de salubrizare se incheie de catre beneficiarul contractului de 

închiriere cu operatorul licenţiat al acestui serviciu. 

 

Art. 12. Autorizaţia este valabilă maxim 12 luni şi poate fi prelungită, la cererea 

beneficiarului, în următoarele condiţii: 

 dacă condiţiile iniţiale de autorizare nu s-au modificat ; 

 dacă amplasamentului nu i se stabileşte o altă destinaţie, printr-o documentaţie de urbanism 

aprobată, de autoritatea locală; 

12.1. Prelungirea  a autorizaţiei de funcţionare se face în baza unei documentaţii 

compusă din: 

 cerere completată de beneficiar; 

 autorizaţia iniţială/ acordul de amplasare temporară iniţial în original; 

 copie B.I./C.I a reprezentantului legal. 

 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului( O.R.C.) în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

 certificatul fiscal obţinut de la DITL ( fară debite) ; 

 contract de salubrizare îcheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; 

 dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte(unde este cazul); 

 documentele de plată a taxelor aferente; 

 

Art. 13. Acordul de amplasare temporară (anexa 5) este documentul prin care se  

utilizare a domeniului public de către deţinătorii spaţiilor comerciale în vederea amplasării în 

faţa unităţii a teraselor, vitrinelor frigorifice şi standurilor. Se întocmeşte de Direcţia Control şi 

Autorizări ( D.C.A.). 

Acordul de amplasare temporară se încheie în baza unei documentatii compuse din: 

 cerere tip(anexa 4); 



Page 7 of 14 

 

 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului ( O.R.C.) în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

 copie B.I./C.I a reprezentantului legal. 

 autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul comercial; 

 chitanţa de plată a taxei de ocupare a domeniului public: 

 planul de situatie cu viza CMUAE, în care să fie evidenţiat atât spaţiul deţinut în proprietate 

cât şi terenul solicitat pentru desfăşurarea activităţii; 

 planul de mobilare cu viza CMUAE; 

 certificatul fiscal obtinut de la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale ( D.I.T.L.); 

 contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu; 

 dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte(pentru spaţiile 

din blocurile de locuinţe); 

 

Art. 14. Convenţia de ocupare temporară a domeniului public (anexa 7) sau (anexa 

8 - pentru activităţi nonprofit);– este actul care permite desfăşurarea unor evenimente şi 

activităţi ocazionale în zonele publice ale Municipiului Roman prin atribuirea directă a spaţiului 

aferent desfăşurării activităţii. 

  Prin convenţe se stabilesc următoarele: 

 durata evenimentului 

 tipul de activităţii 

 amplasamentul 

 obligaţiile părţilor 

Amplasamentele sunt atribuite numai prin Dispoziţia primarului, după parcurgerea 

procedurii de avizare. 

Convenţia de ocupare temporară a domeniului public se eliberează de către Direcţia 

Control şi Autorizări( D.C.A.) în baza unei documentaţii compuse din: 

 cerere tip(anexa 6) 

 certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului( O.R.C.) în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare; 

 copie B.I./C.I a reprezentantului legal. 

 chitanţa de plată a taxei de ocupare a domeniului public: 

 certificatul fiscal obţinut de la D.I.T.L ; 

 contract de salubrizare îcheiat de organizatorul evenimentului cu operatorul licenţiat al 

acestui serviciu; 

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AMPLASAMENTELOR 

 

Art. 15. Licitaţia Publică 

15.1. Amplasamentele pentru desfăşurarea activităţilor comerciale stradale, cu excepţia 

structurilor de vânzare amplasate în faţa punctului de lucru şi activităţilor comerciale ocazionale, 

respectiv sezoniere, vor fi atribuite în urma organizării unor licitaţii publice. 

Condiţiile obligatorii pentru participarea la licitaţie vor fi stabilite în caietul de sarcini. 

15.2. Iniţiativa organizării licitaţiei publice o poate avea autoritatea locală sau orice 

investitor interesat. Perioada pentru care se atribuie amplasamentele este stabilită prin actul de 

autoritate prin care se aprobă închirierea. 

15.3. Decizia privind organizarea licitaţiei publice revine Consiliului Local, care 

hotărăşte cu privire la: 

 organizarea licitaţiei publice pentru închirierea terenurilor aferente structurilor de vânzare; 

 metoda de desfăşurare a licitaţiei publice; 

 amplasamentele şi suprafeţele de teren propuse spre închiriere; 

 preţul de pornire a licitaţiei; 

 procedura si criteriile in baza cărora se va adjudeca licitaţia; 

 durata pentru care se încheie contractul; 

 caietul de sarcini; 
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15.4. Caietul de sarcini- – se întocmeşte de către Direcţia Urbanism şi Amenajare a 

Teritoriului( D.U.A.T.) şi cuprinde informaţii referitoare la: 

 identificarea bunului care se inchiriează, 

 activităţile autorizate, 

 condiţiile generale de închiriere, 

 durata contractului, 

 preţul de pornire al licitaţiei, 

 drepturile şi obligaţiile părţilor, 

 condiţii privind protejarea mediului, 

 condiţiile de încetare a contractului, etc 

15.5. Actul de atribuire a licitaţiei – elaborat ca urmare a finalizării licitaţiei, desemnării 

câştigătorului şi atribuirii amplasamentului. În baza acestui act Compartimentul gestiunea şi 

administrarea patrimoniului din cadrul D.U.A.T, încheie contractul de închiriere a 

amplasamentului. 

 

Art. 16. Atribuirea Directă 

16.1. Activităţile ocazionale se desfăşoară, pe amplasamentele stabilite prin dispoziţia 

primarului, în baza acordului pentru amplasare temporară.  

Acesta stabileşte următoarele : 

 amplasamentele pe care se desfăşoara evenimentul; 

 numărul structurilor de vânzare / promovare admise pe fiecare amplasament; 

 perioada de desfăşurare a acţiunii; 

 gama de produse care pot fi comercializate şi alte asemenea; 

 condiţiile de intreţinere a amplasamentelor privind: asigurarea curăţeniei, a salubrizării, a 

pazei, etc, în funcţie de tipul evenimentului; 

16.2. Acordul se eliberează de către Direcţia Control şi Autorizări( D.C.A.) în ordinea 

înregistrării solicitărilor (sau prin tragere la sorţi), în limita numărului stucturilor de vânzare 

admise pe fiecare amplasament. 

16.3 Activităţile sezoniere de comerţ ambulant şi altele asemenea se desfăşoara pe 

amplasamentele stabilite prin dispoziţia primarului în baza convenţiei de ocupare temporară, 

încheiată cu Direcţia Control şi Autorizări( D.C.A ). 

Atribuirea se face în ordinea înregistrării solicitărilor(sau prin tragere la sorţi), însoţite de 

documentaţii complete şi în limita numărului stucturilor de vânzare avizate pe fiecare 

amplasament. 

 

CAPITOLUL IV 

REGULI DE AMPLASARE A STRUCTURILOR DE VÂNZARE 

 

IV.1 COMERŢUL STRADAL – în puncte fixe 

IV.1.1 TERASE 

 

Art. 17. Terasele provizorii – pot fi amenajate în faţa punctului de lucru, cu profil de 

alimentaţie publică de către deţinătorul acestuia, pe baza acordului de amplasare temporară, 

respectând următoarele reguli: 

        17.1. Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, în faţa punctului 

de lucru se face fără licitaţie publică;  

        17.2.  În Pietonalul Ştefan cel Mare, pe Bulevardul Roman Muşat terasele se vor amplasa 

de-a lungul faţadelor în faţa punctului de lucru, păstrând un spaţiu de circulaţie pietonală de 

minim 2(doi) m.; 

- Mobilierul urban va fi realizat de preferinţă din lemn sau metal, în concordanţă cu 

mobilierul stradal  şi arhitectura clădirilor; 

- Este interzisă ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, bănci, jardiniere, etc) în 

pavajul pietonalului; 
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- Terasele pot fi acoperite cu umbrele confecţionate din materiale impermeabile şi 

rezistente la intemperii, culorile vor fi alese în nuanţe pastel din aceeaşi gama cromatică cu 

clădirile din zonă; 

- Învelitoarea umbrelelor poate conţine un mesaj publicitar al agentului economic care a 

amenajat terasa sau brandul firmei care a amplasat umbrelele. In această situaţie deţinătorul 

terasei va achita taxa de publicitate. Prinderea umbrelelor se va face în sistem independent, fără 

a afecta pavajul. 

- Iluminatul terasei va fi asigurat prin surse proprii - lumânări, becuri, fără improvizaţii 

de cabluri aeriene sau prin pozarea în zona pavajului 

       17.3. Reguli de amplasare a teraselor în restul oraşului: 

Terasele provizorii – pot fi amenajate în faţa punctului de lucru, cu profil de alimentaţie 

publică de catre deţinătorul acestuia, pe baza acordului de amplasare temporară, respectând 

urmatoarele reguli: 

 terasele se vor amplasa păstrând un spaţiu de circulaţie pe langa terasă. În cazul 

amplasării acesteia pe trotuar, spaţiul de trecere pentru pietoni va fi de minim 1,5 m, spre 

carosabil. 

 terasele sezoniere vor fi limitate la un singur rând de mese şi strict desfaşurate pe 

lungimea frontului faţadei, doar acolo unde lăţimea trotuarului este mai mare de 2 (doi) metri, 

păstrând pentru circulaţia pietonilor o porţiune de trotuar de minim 1,5 m. 

 în situaţiile în care mai mulţi comercianţi au activitatea în acelaşi imobil cu sau fară 

front la artera principală şi solicită fiecare amenajarea unei terase, dimensionarea acestora se va 

face astfel încât să poată fi amplasate; 

 se interzice amplasarea teraselor pe carosabil, cu excepţia evenimentelor ocazionale 

organizate prin dispoziţie de primar; 

 pe suprafaţa amenajată ca terasă, operatorul economic va utiliza mobilierul urban 

(mese, scaune, 

umbrele) avizat. Materialul şi cromatica se va armoniza cu culorile şi arhitectura specifice zonei. 

 în scopul amenajării teraselor, se interzice acoperirea pavajului cu orice fel de material 

textil, sintetic, sau platforme provizorii ori postamente, indiferent de materialele din care sunt 

realizate fără avizul CMUAE ; 

 terasele pot fi acoperite cu umbrele realizate din materiale impermeabile, rezistente la 

intemperii, vor avea aceiaşi formă, culoare şi dimensiuni şi nu vor depăşi limita autorizată a 

terasei;  

 perimetrul teraselor poate fi delimitat numai pe părţile laterale de parapeţi mobili sau 

de jardiniere cu flori naturale, întreţinute în mod corespunzator; 

 Orarul de funcţionare al teraselor va fi: 

- până la ora 22.00 cu muzică şi respectiv pănă la ora 24.00 fără muzică; 

- programul de funcţionare a teraselor amplasate la evenimentele ocazionale organizate prin 

dispoziţie de primar poate fi extins până la ora 24.00; 

 

Art. 18. Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere în alte locuri decât în faţa 

punctului propriu de lucru, se poate face numai cu avizul Comisiei Municipale de Urbanism si 

Activităţi      Economice ( C.M.U.A.E.) şi aprobate prin dispoziţia primarului. 

 

IV.1. 2. CHIOŞCURI 

 

Art. 19. Amplasamentele vor fi avizate în C.M.U.A.E., aprobate în Consiliul Local al 

Municipiului Roman şi adjudecate prin licitaţie publică. 

Condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească structurile de vânzare sunt urmatoarele: 

 să asigure condiţiile corespunzătoare pentru expunerea, păstrarea şi protejarea 

mărfurilor; 

 dimensionarea se va face în funcţie de zonă şi destinaţie cu avizul C.M.U.A.E  ; 

 să asigure spaţiu suficient pentru deservirea clienţilor, fără a depăşi suprafaţa acestuia 

şi fără a 



Page 10 of 14 

 

depozita produse pe trotuar; 

 amplasarea acestor structuri de vânzare este interzisă, în urmatoarele situaţii: 

- în zonele aglomerate, cu trafic pietonal intens, dacă prin amplasarea mobilierului urban este 

împiedicat traficul pietonal sau siguranţa circulaţiei; 

- în zona staţiilor de autobuz – cu excepţia celor în care se vând bilete pentru transportul în 

comun 

- la o distanţă mai mică de 10 m de intrarea în biserici; 

Modelele de chioşc sunt cele avizate de C.M.U.A.E şi autorizate de D.U.A.T , acestea 

reprezentand standardul minim pentru fiecare categorie; 

În zona centrală pot fi amplasate chioşcuri doar pentru comercializarea următoarelor 

categorii de produse: 

 carte, presă 

 flori, aranjamente florale 

 îngheţată 

 produse de panificaţie şi patiserie 

În cartiere este permisă amplasarea de chioşcuri pentru comercializarea următoarelor 

categorii de produse sau prestarea unor servicii: 

 carte, presă 

 flori, aranjamente florale 

 produse alimentare preambalate 

 legume şi fructe 

 produse de panificaţie şi patiserie 

 îngheţată 

 cizmărie, etc 

Pentru restul categoriilor de produse, vânzarea este permisă numai în incinta pieţelor 

agroalimentare. Amplasarea chioşcurilor în pieţele agroalimentare se poate face numai în baza 

unui plan de amenajare, care va studia tipul si numărul maxim al acestora, plan propus de 

D.P.B.O., avizat de  C.M.U.A.E. 

În Parcul Municipal, celelalte parcuri din Municipiul Roman se pot organiza următoarele 

activităţi fără utilizarea de mobilier stradal: 

- activităţi de promovare; 

- activităţi cu caracter social sau de interes public; 

- activităţi cu caracter cultural; 

- activităţi ocazionale; 

 activitaţi comerciale: vânzari tablouri, lucrări de artă, 

 expoziţtii de pictură, artă fotografică, caricaturi etc 

 carte, presă 

 îngheţată 

 

CAPITOLUL V – OBLIGAŢIILE CELOR CARE ORGANIZEAZĂ / DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITĂŢI  COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN MUNICIPIUL ROMAN 

 

Art. 20. Obligaţiile operatorilor ecomici  

În vederea desfăşurării activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul 

Roman  operatorii economici vor respecta următoarele cerinţe: 

a) în Municipiul Roman pot fi desfăşurate activităţi comerciale şi de prestări servicii  

numai de catre agenţii economici – persoane fizice sau juridice autorizate, sau producători 

direcţi, în baza certificatului de producător; 

b) agentul economic care solicită desfăşurarea activităţi în Municipiul Roman trebuie să 

dispună de toate acordurile şi avizele legale obligatorii pentru desfăşurarea activităţii şi să achite 

anticipat taxele pentru avizarea, autorizarea şi desfaşurarea activităţii; 

c) la punctul de lucru se vor afişa orarul de funcţionare şi datele de identificare ale 

agentului economic. Persoana care desfăşoara activitatea în acest punct de lucru trebuie să 
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deţină dovada privind ocuparea legală a spaţiului/domeniului public (contract de închiriere 

valabil sau convenţie ), actele societăţii (certificat de înregistrare fiscală) 

d) activitatea de comerţ stradal se va desfăşura civilizat, cu respectarea normelor privind: 

- respectarea amplasamentelor; 

- igiena şi sănătatea publică; 

- protecţia consumatorilor; 

- provenienţa şi calitatea mărfurilor; 

- utilizarea caselor de marcat şi a mijloacelor de cântărire autorizate; 

- protecţia muncii, protecţia împotriva incendiilor; 

- ordinea şi liniştea publică; 

- respectarea condiţiilor însusite prin Convenţia de ocupare a locului public sau prin contractul 

de închiriere a terenului; 

e) să asigure şi să păstreze curăţenia în zona publică ocupată, curăţenia trotuarelor 

limitrofe, indiferent de destinaţia spaţiului pe care îl utilizează, iar prin funcţionare să nu creeze 

disconfort riveranilor; 

f) este obligatoriu ca în locul de desfăşurare a activităţii de prestări servicii, 

comerciale/economice, agentul economic să deţina şi să utilizeze recipienţi speciali pentru 

deşeuri, (să îşi amplaseze la fiecare intrare, în interior, un coş de dimensiuni reduse pentru 

ambalaje şi ţigări); 

 Se interzice depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele 

verzi; 

g) să încheie contracte cu societăţile comerciale cu profil de salubritate, deşeurile 

urmând a fi aruncate doar în euro-pubelele aferente spaţiului comercial în care îşi desfăşoară 

activitatea, transportul la depozitul de reziduuri asigurându-se de către societăţile licenţiate; 

h) să  întreţină în stare corespunzătoare clădirile în care se desfăşoară activitatea, prin 

asigurarea spălării geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, 

zugrăvirea/vopsirea părţilor exterioare a clădirilor, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor 

degradate, întreţinerea spaţiilor verzi adiacente, etc; 

i) să nu comercializeze produse de import second-hand (haine şi încălţăminte) şi să nu 

expună în vitrină sau în faţa punctului de comercializare coroane sau alte produse funerare în 

spaţiile situate pe Bulevardul Roman Muşat 

j) este interzisă deteriorarea sub orice formă a spaţiilor verzi; depozitarea produselor sau 

ambalajelor de orice fel pe spaţiile verzi sau pe trotuare; 

k) este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a 

produselor alimentare neambalate şi a celor perisabile (excepţie terasele amenajate), a articolelor 

de lenjerie intimă, a publicaţiilor cu caracter pornografic precum şi expunerea pe standuri a 

articolelor şi publicaţiilor cu caracter sexual; 

l) să se asigure expunerea estetică a mărfurilor şi afişarea în mod vizibil a preţurilor; 

m) să se asigure personal de deservire calificat în activitatea de comerţ cu mărfuri 

alimentare şi alimentaţie publică; 

n) să intreţină corespunzător mobilierul stradal: curat atât în interior cât şi în exterior. 

 Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizaţii cu scopul 

prelungirii acestuia: suporţi, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate; 

o) orice activitate de prestări servicii, comercială/economică care se desfăşoara pe artere 

sau în zone pietonale se autorizează sub condiţia imperativă de a nu stânjeni circulaţia 

pietonilor. Autoritatea contractantă poate interveni de ori de cate ori este necesar pentu 

reaşezarea comercianţilor autorizaţi în amplasament sau prin sistarea emiterii de noi convenţii; 

p) operatorii economici sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare avizat sau, după 

caz, perioada de desfăşurare a activităţii comerciale stabilită de autoritatea publică; 

r) este interzisă prepararea în aer liber a oricaror sortimente culinare, cu excepţia unor 

evenimente cu un astfel de specific; 

s) operatorii economici care ocupă spaţii în condominiu sunt obligaţi să încheie 

convenţii/contracte pentru utilităţi şi cheltuielile comune cu asociaţiile de proprietari care 

administrează imobilul;   
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Art. 21. Obligaţiile organizatorilor de evenimente sociale, sportive, culturale pe 

domeniul public 

a) să respecte amplasamentul, suprafaţa atribuită, perioada de desfăşurare şi tipul 

activităţii autorizate; 

b) prin activitatea desfaşurată sunt obligaţi să nu tulbure liniştea şi ordinea publică, să nu 

impiedice circulaţia pietonală şi rutieră, să nu deterioreze mobilierul urban, construcţiile, sau 

zonele verzi din vecinătatea amplasamentului; 

c) să deţina toate avizele şi acordurile prevazute de lege pentru desfăşurarea acţiunii 

autorizate pe domeniul public: 

 avizul Comisiei privind Organizarea şi Desfăşurarea Adunărilor Publice - 

organizată în baza Legii 60/1991 şi constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului 

Roman; 

 avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Roman; 

d) prin acţiunile desfăşurate să nu incite la violenţă, sau să creeze stări conflictule de 

orice natură (politica, etnica, religioasă, etc.). 

 

CAPITOLUL VI 

CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 22. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau neîndeplinirea 

obligaţiilor stabilite prin acesta, atrage după sine răspunderea materiala şi contravenţională, dupa 

caz. 

 

Art. 23. Constituie contravenţii, conform prevederilor prezentului regulament, săvârşirea 

următoarelor fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie 

considerate infracţiuni: 

23.1. ocuparea domeniului public fară plata taxelor legale stabilite prin hotărârea 

Consiliul Local  

amendă contravenţională: de la 500 la 1000 lei. 

23.2. nerespectarea amplasamentului, a suprafeţei ocupate sau comercializarea altor 

produse decât cele autorizate. 

amenda contravenţională: de la 500 la 1000 lei. 

23.3. utilizarea altui mobilier stradal decât cel autorizat, neintreţinerea corespunzatoare a 

acestuia 

amenda contravenţională: de la 500 la 1000 lei. 

23.4. neîntreţinerea curăţeniei în zona aferentă desfăşurării activităţii comerciale; 

neîntreţinerea spaţiilor verzi din vecinătatea amplasamentului; 

amenda contravenţională:de la 500 la 1000 lei. 

23.5. desfasăşurarea jocurilor de artificii fără acordul primăriei sau nerespectarea 

condiţiilor de desfăşurare a acestora; 

amenda contravenţională: de la 1000 la 1500 lei. 

23.6. nerespectarea obligaţiei privind eliberarea domeniului public în urma somaţiei 

scrise şi continuarea activităţii dupa ce s-a dispus sistarea acesteia 

amenda contravenţională: de la 1000 la 2000 lei. 

23.7. obstrucţionarea accesului maşinilor de intervenţii( salvare, pompieri, descarcerare, 

politie, jandarmi) în cazuri de urgenţe. 

amenda contravenţională: de la 1000 la 2000 lei. 

23.8. sustragerea operatorului economic de la efectuarea controlului, prin interzicerea 

accesului reprezentanţilor instituţiilor abilitate sau prin neprezentatea documentelor şi actelelor 

solicitate sau inclusiv cele solicitate în baza invitaţiei scrise 

amenda contravenţională: de la 1000 la 2000 lei. 

23.9. nerespectarea obligatiilor asumate prin autorizaţia de funcţionare, acordul de 

amplasare temporară, convenţia de ocupare temporară/contract de închiriere emis de autoritatea 

publică, în ceea ce priveşte: respectarea liniştii şi ordinii publice prin orice mijloace între orele 
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13.00-14.00 şi 22.00-08.00, lipsa contractului de salubrizare, lipsa convenţiilor cu asociaţiile de 

proprietari (unde e cazul), lipsa acordurilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţii; 

amenda contravenţională: de la 500 la 1000 lei 

23.10. nerespectarea obligaţiei de a preda terenul liber de sarcini la terminarea 

activităţilor şi/sau ca urmare a somaţiei de eliberare a amplasamentului; 

amenda contravenţională: de la 500 la 1000 lei 

 

Art. 24. Pe lângă sancţiunile contravenţionale principale stabilite în prezentul 

regulament, se pot aplica şi următoarele sancţiuni complementare: 

 suspendarea activităţii operatorului economic; 

 revocarea autorizaţiei de funcţionare precum şi a acordului de ocupare temporară a 

domeniului public şi privat al Municipiului Roman; 

 desfiinţarea tuturor amenăjărilor şi eliberarea amplasamentului; 

În cazul în care contravenientul nu se va conforma la executarea lucrărilor de desfiinţare 

Primăria Municipiului Roman, va desfiinţa amenajările pe cale administrativă, fpră sesizarea 

organelor judecătoreşti, urmând ca toate cheltuielile ocazionate de aceasta desfiinţare să fie 

suportate de contravenient. 

 

Art. 25. În situaţia în care o structură de vânzare este amplasata fără a fi parcurs 

procedura stabilită de prezentul regulament dar îndeplineşte condiţiile pentru a fi autorizată, 

autorizaţia respectiv acordul de amplasare temporară se poate emite numai după achitarea 

amenzii contravenţionale. În caz contrar, structura va fi desfiinţată. În ambele situaţii se va 

proceda la recuperarea taxei, datorate începand cu data la care s-a făcut constatarea ocupării 

terenului până la data eliberării acestuia, inclusiv a majorărilor de întarziere stabilite conform 

creanţelor bugetare . 

 

Art. 26. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în acest regulament se face 

de către împuterniciţii primarului. 

Contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, republicată, privind posibilitatea achitării, în termen de cel 

mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii. 

 

CAPITOLUL VII 

REGLEMENTĂRI FISCALE 

 

Art. 27. Operatorii economici care desfăşoara activităţi pe domeniul public datorează o 

taxa de ocupare a domeniului public conform Hotărârii Consiliul Local privind impozitele si 

taxele locale în funcţiede zona comercială în care se desfăşoară activitatea. 

Zonele comerciale conform  anexei nr. 9 sunt delimitate astfel: 

Zona comercială I, delimitată de străzile: 

- str.Ştefan cel  Mare de la intersecţia cu Bd. Republicii, str.Aprodu Arbore, str.Petrodava, 

str.Miron Costin, str.Sucedava, Bd. Roman Muşat, str.Bogdan Dragoş, str.Tineretului, 

Bd. Republicii; 

- Zona gării şi autogării; 

- Zona pieţii Ecaterina Teodoroiu; 

- Zona delimitată de străzile: Renaşterii, Bogdan Dragoş, Viitorului, Colectorului; 

Zona comercială II, delimitată de străzile: 

- str.Ştefan cel Mare, Bd. N. Bălcescu, str.Miron Costin, str.Mihai Jora, Artera Ocolitoare, 

str.Sucedava, str.Victor Hugo, str.Renaşterii, str.Bogdan Dragoş, str.Islazului, Str. Noua, 

str.Banatului, Bd. Republicii, până la intersecţia cu str.I.Creangă, str.Ecaterina Teodoroiu 
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până la intersecţia cu str.Primăverii, str.Primăverii, Bd. Republicii, str.Cezar Petrescu, 

str. Siretului, str. Revoluţiei,  str.Alexandru Zirra, str.Mihai Viteazu; 

Zona comercială III, delimitată de străzile: 

- Artera Ocolitoare, Bd. N.Bălcescu până la intrsecţia cu str.Miron Costin, str.Miron 

Costin, str.Mihai Jora. str.Islazului, str. Nouă, Banatului, Bd. Republicii, str.Ion Creangă, 

str.Ec. Teodoroiu, până la intersecţia cu str.Maramureş, str.Primăverii, Bd. Republicii, 

str.Cezar Petrescu, str.Maramureş, str.Siretului, str.Revoluţiei, str.Al. Zirra, str.M. 

Viteazu, str. Islazului, str.Vişinilor, str.Bogdan Dragoş( Pod Siret), Cartier Nicolae 

Bălcescu;  

Art. 28. Taxa de ocupare a zonei publice, reprezintă o sarcină fiscală a titularilor 

dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren şi 

se datorează pentru întreaga durată de ocupare a terenului. Încetarea activităţii nu exonerează 

ocupantul terenului de la plata despăgubirii (taxei). 

 

Art. 29. Titularii dreptului de administrare sau de folosinţă au obligaţia depunerii 

declaraţiei de impunere în vederea stabilirii taxei pe teren în termen de 30 de zile de la 

încheierea actului.  

 

Art. 30. În cazul activităţilor şi acţiunilor nonprofit de interes public educative, cultural 

sportive, religioase sau cu impact social promovate de organizaţii, fundaţii şi alte asemenea se 

pot acorda scutiri de taxă, în coformitate cu prevederile legale. 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 31. Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au fost sancţionate în 

mod repetat pentru nerespectarea condiţiilor prezentului regulament, nu vor mai primi 

autorizaţie pentru desfăşurarea altor activităţi în Municipiul Roman. 

 

Art. 32. Activităţile sezoniere vor fi asimilate activităţilor ocazionale până la organizarea 

licitaţiei publice pentru închirierea amplasamentului 

 

Art. 33. Prezentul regulament se aplică de la data publicării lui. 


