
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 51 din 26.03.2015 
 

privind modificarea Regulamentului privind organizarea,  

autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de  

prestări servicii în Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 4802 din 17.03.2015 iniţiată de către Primarul 

Municipiului Roman - dl. Laurenţiu Dan Leoreanu, precum şi raportul de specialitate nr. 4803 

din 17.03.2015 întocmit de către Direcţia Autorizări, Evenimente, Administrare Trafic Rutier; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 26.03.2015 al Comisiei pentru administraţie publică 

locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 52 din 26.03.2015 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul pentru legalitate nr. 5431 din 26.03.2015 dat de Secretarul municipiului Roman. 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii nr. 12/1990R privind 

protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite cu modificările ulterioare, ale 

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

publice, ale 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, ale H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de 

implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea 

structurilor de vânzare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii (actualizată), precum şi ale O.G. nr. 2/2001  privind regimul juridic al 

contravenţiilor, actualizată; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. “d” şi ale alin. 6, lit. “a”, pct. 11 şi 16, ale art. 45, precum 

şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 111/07.09.2010 - Regulamentul privind 

organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în 

Municipiul Roman, astfel: 
 

- art. 20, lit. i) din anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

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

Bd. Roman Muşat şi să nu expună pe faţade sau în faţa punctului de comercializare 

coroane sau alte produse funerare în spaţiile situate pe raza Municipiului Roman.”  
 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului 

Roman, persoanelor si autorităţilor interesate. 
 

         Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează 

                  Consilier,                                                      Secretarul Municipiului Roman, 

          Dumitru OUATU                                                       Gheorghe CARNARIU 


