
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E A  

 
Nr. __ din 25.02.2021 

 
privind modificarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări 
servicii în municipiul Roman   

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 12727 din 18.02.2021 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și 
raportul de specialitate nr. 12728 din 18.02.2021  întocmit de către Direcția 
Juridică și Administrație Publică și Serviciul Autorizări, Comercial, Transport; 

Văzând avizul de legalitate nr. _______ din __.02.2021 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil __ din __.02.2021 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000R privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, ale 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 ulterioare, precum și ale art. 2 din O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În conformitate cu art. 129, alin. 2, litera „d”, alin. 7, litera “s” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1),  lit. „a”  
din același act normativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
  
          Art. 1. Se aprobă completarea art. 23 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și 
desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în Municipiul Roman 
cu punctul 23.11., care va avea următorul conținut: 
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“23.11. nerespectarea dispozițiilor art. 20, lit. i), așa cum a fost 
modificat prin art. 1 din H.C.L. nr. 51/2015, se sancționează cu amendă 
contravențională de la 300 la 500 lei”. 
        

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în 30 de zile de la data 

adoptării.  
          

          Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ                                                 
               Consilier,                          Secretarul general al Municipiului Roman,  
   George-Dragoș BARCĂ                                      Gheorghe CARNARIU 
                                                                             



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 12727 din 18.02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de 

prestări servicii în municipiul Roman     

 
 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 111/2010 s-a aprobat 

Regulamentul privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și de prestări servicii în Municipiul Roman 

Ţinând cont de faptul că la Municipiul Roman s-au depus nenumărate 

sesizări din partea cetăţenilor, nemulţumiţi de aspectul sumbru pe care îl induce 

expunerea coroanelor şi jerbelor pe faţadele spaţiilor magazinelor de profil, a 

fost necesară stabilirea unui cadru pentru desfăşurarea acestui tip de comerţ, în 

sensul uniformizării acestuia. 

Astfel, prin H.C.L. nr. 51/2015 s-a completat art. 20, lit. i) din anexa 1 la 

H.C.L. nr. 111/2010, prin care s-a interzis comercializarea produselor de import 

second hand (haine și încălțăminte) pe B-dul Roman Mușat și expunerea pe 

fațade sau în fața punctului de comercializare a coroanelor sau a altor produse 

funerare în spațiile situate pe raza Municipiului Roman. 
Având în vedere sesizările din partea cetăţenilor, menționate mai sus, 

precum și informările venite din partea Poliției Locale Roman, cu privire la lipsa 

reglementării sancțiunii pentru nerespectarea prevederilor art. 20, lit. i) din 

anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 111/2010, respectiv comercializarea produselor de 

import second hand pe Bd. Roman Mușat sau expunerea pe fațade sau în fața 
punctului de comercializare a coroanelor sau a altor produse funerare în spațiile 

situate pe raza Municipiului Roman, se impune reglementarea sancțiunii pentru 

acest tip de contravenție. 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat Direcției juridice și 

Administrație Publică și Serviciului Autorizări Comercial Transport în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 

   
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI  



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Autorizări, 
Comercial, Transport  
Nr. 12728 din 18.02.2021 

 

 
 
 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 
organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de 

prestări servicii în municipiul Roman   
 

 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 

Primarul municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, am constatat că 

acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității 
 

 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 111/2010, s-a aprobat 

Regulamentul privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și de prestări servicii în municipiul Roman, prin care a fost stabilit 

cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și de prestări servicii de lungă durată, sezoniere și ocazionale în 

municipiul Roman. 

 Ulterior, prin H.C.L. nr. 51/2015 s-a completat art. 20, lit. i) din anexa 1 la 

hotărârea sus-menționată, în sensul că s-a interzis comercializarea produselor de 

import second hand (haine și încălțăminte) pe b-dul Roman Mușat, precum și 

expunerea pe fațade sau în fața punctului de comercializare a coroanelor sau a 

altor produse funerare în spațiile situate pe raza municipiului Roman. 
Având în vedere informările venite din partea Poliției Locale Roman, 

privind imposibilitatea aplicării în teren a reglementărilor prevăzute în articolul 

mai sus menționat, se impune reglementarea sancțiunii pentru acest tip de 

contravenție. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
Prezenta hotărâre a fost întocmită cu respectarea: 

- O.G. nr. 99/2000R privind comercializarea produselor și serviciilor de 

piață; 



 

- H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.G. nr. 99/2000;  

- H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii 

de piaţă în unele zone publice, cu modificările ulterioare; 

- Art. 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 
De asemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
 

Direcția Juridică și Administrație Publică, 
Director executiv, 

Camelia RUSU 

 
 

Serviciul Autorizări Comercial, Transport, 
Șef serviciu, 

 Valeriu-Constantin VARTOLAȘ 


