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H O T Ă R Â R E A nr.348 
din 30 09 2003 

 
privind:  aprobarea regulamentului pentru exercitarea activităţilor de  

comercializare în zone publice. 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi; 
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi. 

 
Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galaţi; 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 64 460/19 08 2003; 
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

municipiului  
Având în vedere prevederile art.I, pct.7, 9, 10, 14, 58, 67, 71 din Legea 

nr.650/07.12.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

Având în vedere prevederile pct.1, 6, 18, 26, 38 din Hotărârea nr.333/2003 
a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă; 

Având în vedere prevederile art.2, pct.28 şi 29 din Legea nr.61/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 
unor norme de conveţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 

Având în vedere prevederile art. 38, alin.3 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale; 

În temeiul art.46, alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

           Art.1 – Se aprobă Regulamentul pentru exercitarea activităţilor de 
comercializare în zonele publice în municipiul Galaţi, prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
           Art.2 – În termen de 15 zile de la validarea prezentei hotărâri de către 
Prefectura judeţului Galaţi, comercianţii unităţilor de alimentaţie publică situate 
în afara imobilelor cu destinaţia de locuinţă sau în imediata vecinătate a acestora, 
în care sunt organizate evenimente, vor prezenta Primarului municipiului Galaţi, 
propuneri de orar de funcţionare şi de măsuri pentru respectarea ordinii şi liniştii 
publice. Primarul va analiza şi aproba orarul de funcţionare pentru aceste 
categorii de unităţi. 
 
           Art.3 – Până la data de 30.09.03, comisiile de specialitate nr. 3 şi 4 ale 
Consiliului local, cu sprijinul Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei de Urbanism, a 
Arhitectului Şef şi a Biroului Autorizări, Licenţe vor prezenta Consiliului local 
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proiect de Hotărâre pentru stabilirea şi aprobarea criteriilor generale privind 
determinarea zonelor şi locurilor de vânzare şi criteriile de atribuire a 
amplasamentelor structurilor de vânzare în municipiu. 

 
Art. 4 –  Până la data de 30.06.04 comercianţii din municipiul Galaţi care 

exercită activităţi de comercializare în zone publice în structuri de vânzare cu 
sediu fix sau ambulant, permanent sau după caz, sezonier, vor obţine acordul 
Primarului municipiului Galaţi, în conformitate cu art. 6 din O.G. 99 / 2000 
aprobată prin Legea 650 / 2002.  
 

Art. 5 – Se aprobă modelul acordului Primarului municipiului pentru 
exercitarea activităţilor comerciale în zone publice în structuri de vânzare cu 
sediul fix sau ambulant, permanent sau sezonier. Obiectul activităţilor de 
comercializare supuse acordului  îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în 
anexa nr.3 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 aprobată prin Legea 
nr.650/2002. Modelul este prevăzut în anexa nr.2 din prezenta hotărâre. 

 
Art. 6 – Se aprobă nivelul taxelor şi tarifelor  care se percep la eliberarea 

şi/sau viza acordului primarului pentru exercitarea activităţilor comerciale în 
zone publice. Nivelul taxelor este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

 
Art. 7 – Se abrogă prevederile Hotărârii nr.8/25.01.2001 privind stabilirea 

taxelor pentru autorizarea exerciţiilor comerciale. 
 

Art. 8 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu aducerea la 
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărîri. 
 

Art. 9 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei hotărari. 
 

 
Preşedinte de şedinţă 

Nicolescu Sorin 
 

                                                                                          Contrasemnează 
                                                                                 Secretarul municipiului Galaţi 

                                                                                            Grigore Matei 
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