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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale
pe raza administrativ-teritorială a Comunei Soars
Consiliul Local al comunei Soars,
Având în vedere expunerea de motive a Primarului prin care se propune adoptarea
Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza administrativteritorială a comunei Soars;
Având in vedere referatul întocmit de catre compartimentul urbansm prin care se propune
adoptarea unui regulament privind eliberarea autorizaţiei dc funcţionare a societăţilor
comerciale pe raza administrativ-teritorială a comunei Soars;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr....., în baza prevederilor art.6 din
Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe
piaţă, aprobată prin Legea 650/2002, republicată cu modificările ulterioare şi a H.G
nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice dc aplicare a OG 99/2000;
în baza prevederilor art.268 din Legea 571/2003. modificată şi completată, privind Codul
Fiscal;
In temeiul art.36 alin.2 lit. b şi d, alin 6 lit. a, pct.7 şi art.45 alin. 1 din Legea 215/2001
privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART.l -Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza
administrativ-teritorială a comunei Soars, conform anexei prezentei hotărâri.
Art.2- Prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică de către Secretarul comunei
Soas.
PRESEDINTE DE SEDINTA
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AVIZAT
SECRETAR

Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Soars nr........../..............2016

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR
COMERCIALE ÎN COMUNA SOARS

CAP.l. DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Prezentul Regulament stabileşte regulile generale privind desfăşurarea
activităţilor comerciale pe teritoriul administrativ al comunei Soars, cu excepţia pieţelor şi
târgurilor, care vor avea regulament propriu pentru desfăşurarea activităţii, şi urmăreşte
dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea
principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice
ale consumatorilor, precum şi a mediului.
Art.2. Activităţile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa 1 la
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Zonele publice unde sunt interzise activităţile comerciale:
a) pe spaţii verzi;
b) pe locurile dejoacă pentru copii;
c) pe trotuare a căror lăţime este mai mică de 2 m;
d) în zonele de acces ale imobilelor;
e) pe părţile carosabile ale drumurilor publice;
f) în zonele de siguranţă şi de protecţie a drumurilor publice;
g) pe poduri.

CAP.2. DEFINIREA UNOR TERMENI

Art.3. în înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc
astfel:
a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în
asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara
activităţii profesionale;
b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
c) comerţ cu ridicata/dc 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;
d) comerţ cu amănuntul/de cletail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând
produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
e) comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe baza cte
legitimaţie de acces - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul
de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale
autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării
şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;
0 serviciu de alimentaţie publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi
servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la
domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;
g) spaţiu pentru prestări servicii - spaţiu destinat prestări de servicii către
persoanele fizice sau persoane juridice.
h) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata,
cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor
desfăşurate de un comerciant. Obiectul activităţilor dc comercializare îl constituie produsele
şi serviciile cuprinse în anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

I) prestator - operatorul economic care furnizează servicii;
j) serviciu - activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul
satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
k) serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzăriicumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun
corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;
l) structură de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii
comerciale;
m) 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;
n) 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;
o) 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;
p) Terasa - este o unitate independenta, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier
specific sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de
preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg
sortiment de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea,
fructe.
q) Bar - este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se
serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de
produse culinare.
Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.
r) Bar de noapte - este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care
prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferă
o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice,
etc.. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a

unor filme.
s) Bar de zi - este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi
restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi
alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine,
foietaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de
distracţie (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). în salonul de servire se află
tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele
respective.
t) Cafe-bar sau cafenea - este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei
cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de
cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte,
ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vennut ele.).
Definiţiile termenilor din alte acte normative în vigoare care privesc activitatea
comercială se aplică şi în cazul prezentului regulament.

CAP.3. REGULI GENERALE APLICABILE TUTUROR CATEGORIILOR
DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Art. 4. Regulile generale, aplicabile tuturor categoriilor dc activităţi comerciale care
se desfăşoară în zonele publice sunt următoarele:
a) Activităţile comerciale în zone publice se desfăşoară de persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi de alte persoane juridice;
b) Ocuparea amplasamentelor se face în condiţiile specifice stabilite prin
Regulament pentru fiecare tip de activitate comercială;
c)
Activităţile comerciale se pot desiăşura strict în perimetrul şi pe
amplasamentul delimitat, Iară posibilitatea de extindere în zonele învecinate;
d) Este obligatorie păstrarea curăţeniei în zona de desfăşurare a exerciţiului
comercial, precum şi în zonele limitrofe;
e) Se interzice amplasarea pe partea carosabilă a străzii a obiectelor de orice fel
(cutii, cărucioare, scaune etc.) în scopul “rezervării” unuia sau mai multor locuri de parcare;
0 Sunt interzise improvizaţiile de orice fel pentru protecţie împotriva precipitaţiilor

sau a razelor solare (folii, cartoane, corturi, prelate şi altele asemenea);
g) Păstrarea aspectului îngrijit al gheretelor, tonetelor, pupitrelor, standurilor ele.
constituie o obligaţie a comercianţilor;
h) Orice activitate comercială care sc desfăşoară pe artere sau în zone pietonale nu va
aiecta, în niciun fel, circulaţia pietonilor;
i) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei
clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul
construcţiilor;
j) Respectarea Legii nr. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare în materie
de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac
în vederea desfăşurării activităţii;
k) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact negativ asupra
sănătăţii populaţiei;
l) Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea,
oferirea, transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor,
stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel,
oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa
şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, dc starea
fizică în care se află, de modul dc divizare în unităţi de administrare disimulate, falsificate
sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea pentru care
sunt etichetate spre a fi comercializate.
m) Comercianţii care desfăşoară activităţi comerciale pe domeniul public sunt
obligaţi să întrerupă, să suspende sau să restrângă activitatea în cazul efectuării lucrărilor
edilitare de orice fel;

CAP.4. REGULI SPECIFICE APLICABILE CATEGORIILOR DE
ACTIVITĂŢI COMERCIALE

Servicii de alimentaţie publică prestate pe terase sezoniere.
Art.5. Amplasarea teraselor sezoniere se autorizează, în condiţiile Legii nr. 50/1991,
la solicitarea comerciantului interesat, deţinător al unui spaţiu de alimentaţie publică

(restaurant, bar, cofetărie etc.),
Art.6. Amplasamentul trebuie să fie în imediata apropiere, de regulă alipit de
unitatea de alimentaţie publică;
Art.7. Iluminatul teraselor va fi asigurat numai din surse proprii de iluminare;
Art.8. Se interzice prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici,
grătar, etc.) cu excepţia zonelor în care se pretează acest gen de activitate;
Art.9. Se va asigura păstrarea ordinii si liniştii publice in cadrul perimetrului terasei
conform prevederilor in vigoare.
Art.10. Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 01 martie 30 noiembrie.

CAP. 5. ACORDUL DE FUNCŢIONARE NECESAR PENTRU
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE PE RAZA COMUNEI SOARS
Art.11. a) Acordul de funcţionare se emite până la data dc 31 martie a fiecărui an,
exclusiv pentru activitatea comercială declarată, în condiţiile prezentului Regulament şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000.
b) în cazul deteriorării sau pierderii acordului de funcţionare, operatorul economic
va solicita eliberarea unui duplicat.
c) Acordul de funcţionare nu este transmisibil.
Art. 12. a) în cazul îri care apar modificări referitoare la forma de organizare a
operatorului economic, lipul de unitate, obiectul de activitate şi adresa punctului de lucru,
operatorul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcţionare.
b) Schimbarea activităţii se poate realiza numai pe baza unei cereri pentru
modificarea acordului de funcţionare existent, după achitarea taxei.
Art.13. Acordul de funcţionare se eliberează pentru fiecare structură de vânzare
deţinută de comerciant.
Art.14. Cererea pentru eliberarea acordului de funcţionare (Anexa nr. 1), va fi
însoţită de următoarele documente:
a) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;

b) Dovada titlului asupra imobilului;
c) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
d) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, care să ateste
îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, valabil la data solicitării emiterii acordului de
funcţionare;
e) Dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funedionare;
1) Declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate, conform
Anexei nr. 2 la prezentul regulament;
g) Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului.
h) în cazul în care firma supusă acordului de funcţionare desfăşoară activităţi de
alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant - cod CAEN 5610(corespondent cod
CAEN 5530) şi tip bar cod CAEN 5630 (corespondent cod
CAEN 5540), va trebui să ataşeze şi Autorizaţia de funcţionare pentru activitatea de
alimentaţie publică.
Art.15. Modelul Acordului de funcţionare este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul
regulament.
Art.16. Nu se eliberează acord de funcţionare în următoarele situaţii;
a) contravine planului general de dezvoltare urbană;
b) exerciţiul comercial se face în spatii improvizate;
c) nu sunt îndeplinite dispoziţiile privind comercializarea produselor şi serviciilor
de piaţă, prevăzute în prezentul regulament şi în conformitate cu prevederile legale în
materie.

CAP.6. AUTORIZAŢIA PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ -PENTRU UNITĂŢILE TIP RESTAURANT 5610
(CORESPONDENT COD CAEN 5530), TIP BAR 5630 (CORESPONDENT COD
CAEN 5540)

Art.17. Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică (Anexa nr. 4), va fi însoţită de următoarele documente:
a) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi anexele aferente;
b) Dovada titlului asupra imobilului;
c) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
d) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, care să ateste
îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, valabil la data solicitării emiterii autorizaţiei de
funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
d) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, care să ateste
îndeplinirea tuturor obligaţiilor fiscale, valabil la data solicitării emiterii autorizaţiei de
funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
e) Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică;
0 Declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate, conform
Anexei nr. 5 la prezentul regulament;
g) Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;
h) Avize, acorduri, autorizaţii ale instituţiilor specializate.
Art.18. Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă,
a produselor alimentare neambalate şi a celor perisabile (excepţie terasele amenajate
conform prezentului regulament);
Art.19. Modelul Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
este prevăzut în Anexa nr. 6 la prezentul regulament.
CAP.7. Taxe
Art.20.Taxele pentru eliberarea autorizaţici/acordului de funcţionare sunt prevăzute
in Hotărârea Consiliului Local al Comunei Soars privind impozitele şi taxele aprobată
anual.
Art.21. Taxele pentru eliberarea autorizaţiei/ acordului de funcţionare anual sc fac
venit la bugetul local.
Art.22. Taxele se vor achita la casieria Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei
Soars sau prin ordin de plată achitat în contul bugetului local.

CAP.8. SANCŢIUNI Şl CONTRAVENŢII
Art. 24. Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de agentul economic dacă
nu au fost comise în astfel dc condiţii încât potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni
- după cum urmează:
1. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial cu încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu suspendarea
activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:
a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică;
b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie;
c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare;
d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi;
e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale
şi pentru cei care practică vânzări directe;
2. nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
3. comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în autorizaţia de
funcţionare, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei;
4. nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei;
5. oferirea spre vânzare a produselor în pierdere în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 17, cu
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile Legii
concurenţei nr. 21/1996, republicată;
6. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)-g), cu amendă
de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de lichidare;
7. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) şi ale art. 27 alin. (2), cu privire la notificare, cu
amendă de la 200 lei la 1.000 lei;
8. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind
justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
9. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea
vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz;
10. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), cu
amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de soldare;
11. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale justificative,
conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;
12. nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2), cu amendă de la 500 lei la
3.000 lei;
13. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care
aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta ordonanţă,
cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri;
14. practicarea de vânzări sau de orice alte procedee prevăzute la art. 36, cu amendă de la 10.000
lei la 50.000 lei, iar veniturile realizate din aceste practici se confiscă şi se fac venit la bugetul de
stat;
15. nerespectarea prevederilor art. 39, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
16. nerespectarea prevederilor art. 40, cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

17. nerespectarea de către organizatorii de loterii publicitare a prevederilor art. 41 alin. (2), cu
amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, iar veniturile realizate ilicit din această practică se confiscă şi se
fac venit la bugetul de stat;
18. neprezentarea în termen a documentelor solicitate conform prevederilor art. 43 alin. (2), cu
amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
19. nerespectarea prevederilor art. 49, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
20. nerespectarea prevederilor art. 51, 54 şi 56, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei;
20^1. nerespectarea prevederilor art. 51^1, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
21. nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (2), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de
vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea
uneia dintre cele două activităţi;
23. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu
amenda prevăzută la pct. 1 lit. a)-e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile
realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării
contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
Pentru toate celelalte abateri care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, se vor aplica

dispoziţiile articolului 73 din Ordonanţa 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor ac piaţă.
A»

Ari.25. Încălcarea de maxim trei ori într-un an calendaristic a prevederilor
prezentului Regulament se sancţionează cu anularea din oficiu a acordului / a autorizaţiei de
funcţionare.
Art.26. Contravenţiile se constată şi se aplică de către agenţii constatatori,
împuterniciţi ai primarului comunei Soars.
Art.27. împotriva procesului-verbal de contravenţie precum şi a măsurilor dispuse,
se poate formula plângere în termen de 15 zile de la dala încheierii procesului -verbal sau,
după caz, de la data comunicării acestuia, care se depune la Judecătoria Fagaras.
Art.28. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă.
CAP. 11. DISPOZIŢII FINALE
Art.29. Acordurile şi Autorizaţiile de funcţionare vor fi eliberate anual numai la
achitarea integrală a sumei datorate pentru eliberarea acestora.
Art.30. Anexele 1- 6, fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.3I. în situaţia apariţiei unor acte normative cuprinzând dispoziţii imperative,
prezentul regulament se consideră adaptat de drept, corespunzător acestor prevederi.
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