
            R O M Â N I A
      JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului 
Breaza aprobat prin HCL nr.8/29.01.2009

Având în vedere expunerea de motive nr.64181/09.12.2010, formulată de dl. Cătălin 
Mihalache, consilier local;

Ţinând seama de :
- raportul de specialitate nr.16842/15.12.2010 întocmit de dna Motoroiu Lavinia 

Elena, consilier principal;
- avizul Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- avizul nr.16843/15.12.2010 al secretarului oraşului Breaza;
- Respectând dispoziţiile Legii nr.52//2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica;
În conformitate cu prevederile:
– O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, modificată şi completată;
– Normelor metodologice de aplicare a O.G nr. 99/2000 aprobate prin HG nr. 

333/2003; 
– art.26 din O.G. nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, 

modificată şi completată;
În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 lit. a, pct. 7 raportat la alin. 2 lit. d si  art. art.115 

alin.  (1)  lit.  “b”  coroborat  cu art.  45,  alin.  (1)  din Legea 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre: 

Art.I. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 
serviciilor  de  piaţă  pe  teritoriul  oraşului  Breaza  aprobat  prin  HCL nr.8  /  29.01.2009  se 
completează, după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art.5.  Toţi  agenţii  economici,  care  desfăşoară  în  prezent  activitate  comercială  şi 

servicii  de  piaţă  pe  raza  oraşului  Breaza,  sunt  obligaţi  să  solicite  acordul  primarului  / 
autorizaţia de funcţionare pentru fiecare punct de lucru deschis în această localitate.”

2. După articolul 7 se introduce un nou articol 7^1, cu următorul cuprins:  
„Art.7^1.  Agenţii  economici  şi  persoanele  fizice  autorizate  care  îşi  desfăşoară 

activitatea pe raza oraşului Breaza, sunt obligate să afişeze datele de identificare ale firmei 
(denumire firma, cod unic de înregistrare la registrul comerţului, obiectul de activitate pentru 
care este autorizată să funcţioneze) pe un panou  luminos, în suprafaţă de minim 0,5 mp“

3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:



„Art.13.Taxele  pentru  eliberarea  acordului  /autorizaţiei  de  funcţionare  sunt  cele 
cuprinse în hotărârea consiliului local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale anuale.“

4. Aliniatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.18 (1) În cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea 

şi ordinea publică, precum şi în cazul desfăşurării activităţii pe teritoriul oraşului Breaza fără 
acordul scris al primarului, sau nerespectarea în mod repetat a clauzelor prevăzute în acord / 
autorizaţie  de  funcţionare,  Primarul  oraşului  poate  suspenda  activitatea  comercială  pe  o 
perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.“

Art.II. Celelalte  prevederi  cuprinse  în  Regulamentul  privind  organizarea  şi 
desfăşurarea activităţilor  comerciale  şi  a  serviciilor  de piaţă pe teritoriul  oraşului  Breaza, 
aprobat prin HCL nr.8/29.01.20009 rămân neschimbate.

Art.III.  Prezenta  se  va  comunica  de  către  Serviciul  Administraţie  publică  locală  : 
Instituţiei Prefectului Prahova, Primarului, viceprimarului şi va fi facută publică prin afişare.

Preşedinte de Şedinţă:                                                   Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                         Secretar oraş,
Mihalache Cătălin   Moldoveanu Elena 
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