
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VINTILĂ VODĂ 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru  aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Vintilă Vodă, jud. Buzău 
 

     Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, jud.Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;  

    Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Vintilă Vodă, jud. Buzău, 

înregistrat sub nr.5980/11.12.2020 ;  
- Raportul de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul compartimentului 

financiar-contabil, impozite şi  taxe locale, înregistrat sub nr.6006/14.12.2020; 
- rapoartele de  avizare  ale Comisiilor de  specialitate  din cadrul  Consiliului 

local al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău ; 
-  prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi copmletările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare O.G. nr.99/2000  ; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
   

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor comerciale pe teritoriul comunei Vintilă Vodă, jud. Buzău, prevăzut în 
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. În vederea soluţionării cererilor pentru emiterea acordului de 
functionare, Primarul comunei Vintilă Vodă, jud. Buzău, va desemna o persoană 
din cadrul aparatului de specialitate pentru analizarea documentaţiei depusă de 
fiecare solicitant în parte. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează 

primarul comunei Vintilă Vodă, jud. Buzău, prin intermediul compartimentelor de 
specialitate. 

   Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al 
comunei, Institutiei Prefectului- Judeţului Buzău, primarul comunei Vintilă Vodă, 
jud. Buzau şi va fi afişată pe site-ul primăriei . 

 

        NR. 44 

        Vintilă Vodă, 22 DECEMBRIE 2020  

     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  

              Consilier,                                              Secretar general al comunei, 

 

         DRAGHIA NICULAI                                                LUNGU MIHAELA   

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 

ordinară din data de 22.12.2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  cu :10  voturi pentru; -voturi  împotrivă; -abţineri , din  

numărul total  de  10  consilieri  în  funcţie  şi  10  consilieri  locali prezenţi.                            

 



 

Anexa  la H.C.L. nr. 44  din  22.12.2020 

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI  

DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN COMUNA VINTILĂ VODĂ, 

JUD. BUZĂU 

 

 

C U P R I N S  

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE  

Obiect şi sfera de aplicare  

CAPITOLUL II – ACORD DE FUNCŢIONARE/AVIZ PROGRAM DE  

FUNCŢIONARE  

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării acordului de 

funcţionare/ avizului program de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor 

comerciale în comuna Vintila Voda, jud. Buzau.  

B – Procedura de eliberare a acordului de funcţionare/avizului program de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Vintilă Vodă, 

jud. Buzău.  

CAPITOLUL III – TAXE  

A. ACORD DE FUNCŢIONARE  

B AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE  

CAPITOLUL IV – SANCŢIUNI 

CAPITOLUL V – ANEXE  

Anexa 1 - Cerere eliberare Acord funcţionare / Aviz program de funcţionare  

Anexa 2 - Declaraţie respectare legislaţie practicare comerţ  

Anexa 3 –Cerere viză anuală a Acordului de funcţionare/Aviz program funcţionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
C A P I T O L U L    I 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
Obiect şi sfera de aplicare  
Art. 1  
Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al 
serviciilor de piaţă, cerinţele necesare în vederea desfăşurării acestor activităţi, 

procedura de obţinere a acordului de funcţionare, a avizului program de 
funcţionare, a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, inclusiv a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea de 
activităţi temporare pe domeniul public sau privat în comuna Vintila Voda, jud. 
Buzau şi al cetăţeanului .  
Prin „activităţi comerciale şi servicii de piaţă” se înţeleg:  
   a) comerţul cu ridicata desfăşurat în spaţii comerciale;  
   b) comerţul cu amănuntul desfăşurat în spaţii comerciale;  
   c) serviciile de alimentaţie publică;  
   d) prestările de servicii;  
   e) comerţul desfăşurat în zone publice ( pieţe, târguri şi în alte locuri publice);  
 
Art. 2  

Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, 

intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale, societaţilor comerciale ce 

desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă inclusiv 

activitatea de alimentaţie publică. 

 

Art. 3  

Documentele care vor fi eliberate de Primăria comunei Vintila Voda, jud. Buzau în 

vederea desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică sunt:  

1. Acord de funcţionare – pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi 

comerciale şi de prestări servicii prevăzute în anexa O.G. nr.99/2000 

republicată şi care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod 

CAEN 5530),5630(corespondent cod CAEN 5540) – anexa nr. 1;  

   2. Aviz program de funcţionare - pentru operatorii economici ce desfăşoară 

activităţi comerciale şi de prestări servicii ce nu fac obiectul eliberarii unui 

acord/autorizaţie de funcţionare - anexa nr. 2;  

   3. Autorizaţie de funcţionare - pentru operatorii economici ce desfăşoară 

activităţi de alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant 5610 

(corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) - 

anexa nr. 3. 

 

Art. 4  

Prin reglementările cuprinse în regulament se are în vedere realizarea următoarelor 

obiective: 

a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă; b)  

b) încurajarea liberei iniţiative; asigurarea concurenţei loiale şi a liberei circulaţii a 

produselor şi serviciilor de piaţă;  

c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor; modernizarea şi 

dezvoltarea formelor de distribuţie; promovarea diverselor tipuri de reţele de 

distribuţie şi forme de vânzare. 

 

 

 

 

 



C A P I T O L U L II  

ACORD DE FUNCŢIONARE/AVIZ PROGRAM DE  

FUNCŢIONARE  

 

A – Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării  acordului 

de funcţionare/ avizului program de funcţionare referitor  la desfăşurarea 

activităţilor comerciale în comuna Vintila Voda, Buzau. 

Art. 5  

Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii 

prevăzute în anexa O.G. nr.99/2000 republicată au obligaţia obţinerii acordului de 

funcţionare eliberat de către Primăria comunei Vintila Voda, jud. Buzau, în 

conformitate cu prevederile art.6 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.1 lit.d din H.G. 

nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. 

nr.99/2000, republicată 

Art. 6  

(1) Prin acord de funcţionare în înţelesul prezentului regulament se înţelege actul 

administrativ emis de către Primăria comunei Vintila Voda, jud. Buzau prin care se 

reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii din anexa 

O.G. nr.99/2000, republicată şi care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 

(corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).  

(2) Acordul se va elibera pentru fiecare punct de lucru al operatorilori economici, 

sediile sociale nefiind supuse autorizării.  

(3) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar necesită 

cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat conform prevederilor 

O.G. nr.99/2000, republicată.  

Art. 7  

(1) Avizul program de funcţionare se eliberează operatorilori economici a căror 

activităţi nu fac obiectul eliberării unui acord/autorizaţie de funcţionare.  

     (2) Orice activitate economică prestată într-un spaţiu în care accesul publicului 

este liber, trebuie să se desfăşoare respectând un anumit program de funcţionare în 

conformitate cu art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia 

consumatorului, art.8 şi art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct.6 din H.G. nr.333/2003 

privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr.99/2000, 

republicată. Programul de functionare va fi stabilit in intervalul orar  7.00-22.00, cu 

exceptia agentilor economici care desfasoara activitati ce implica munca de noapte, 

baruri, discoteci sau alte asemenea localuri cu orar specific de noapte, carora, li se 

vor stabili programul de functionare in functie de solicitare, si numai cu 

respectarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice.” 
 (3) Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea 

prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în 

vigoare privind normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică.  

(4) Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor pot fi 

deschise publicului în toate zilele săptămânii.  

(5) Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise 

mai mult de 2 (două) zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de 

nefuncţionare.  

Art. 8  

Nu este necesară obţinerea avizului program de funcţionare în  următoarele situaţii:  

- pentru sediul operatorului economic unde se desfăşoară exclusiv activitate de 

birou, fără a implica accesul publicului;  

-  pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociaţii, 

fundaţii, etc.);  



- pentru cabinetele avocaţiale, sediile notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, 

a lichidatorilor judiciari, a experţilor contabili şi a altor forme de organizare legală 

care funcţionează în baza unor legi speciale.  

Art. 9  

Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera acordurile/avizele  program de 

funcţionare sunt:  

    a) Cererile referitoare la eliberarea acordului de funcţionare să nu contravină 

planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea 

zonelor şi locurilor de vânzare din localitate;  

    b) Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire 

socială, ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare;  

   c) Îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei 

activităţi corespunzătoare;  

   d) Destinaţia spaţiului va trebui să fie corespunzătoare activităţii desfăşurate;  

   e) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei 

clădirii în care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în 

domeniul construcţiilor;  

   f) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la 

construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru 

deschiderea punctului de lucru;  

  g) Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire 

şi înfrumuseţarea comunei ;  

  h) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru 

exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform 

prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată;  

  i) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra 

sănătăţii populaţiei.  

B- Procedura de eliberare a acordului de funcţionare/avizului  program de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale  în comuna Vintila 

Voda, jud. Buzau. 

Art. 10  

Pentru eliberarea acordului de funcţionare/avizului program de  funcţionare 

solicitantul va înainta la registratura primăriei comunei următoarele documente:  

   1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcţionare/avizului program de 

funcţionare – formular tip – pevăzut în anexă.  

În cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de 

solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz.  

În acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui 

nou orar, conform cerinţelor prezentului regulament şi motivaţiilor comunicate în 

scris.  

  2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului.  

  3. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 

26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare 

respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 

registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 

precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  4. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de 

înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza 

prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale;  

  5. Actul de deţinere legală a spaţiului - construcţie şi teren (contract de închiriere, 

comodat, autorizaţie de construire şi plan de situaţie anexă, contract de vânzare-



cumpărare, plan de situaţie cadastral şi fişa bunului imobil; intabularea în Cartea 

Funciară etc.);  

  6. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului - formular tip - din care să 

rezulte că deţine autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele de funcţionare, emise de 

organele de specialitate în conformitate cu specificul activităţii şi reglementările 

legale în vigoare, precum şi faptul că personalul angajat pentru efectuarea 

activităţilor comerciale cu produse din sectorul alimentar, întruneşte condiţiile 

prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor 

conform modelului anexat .  

Art. 11  

Acordul de funcţionare/avizul program de funcţionare vor fi eliberate la cererea 

operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primarul 

comunei Vintila Voda, jud. Buzau.  

Art. 12  

Acordul de funcţionare/avizul program de funcţionare se va elibera, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei 

depuse la primărie.  

Art. 13  

Acordul de funcţionare cuprinde şi orarul de funcţionare.  

Art. 14  

(1) Acordul de funcţionare/avizul program de funcţionare poate fi anulat oricând, 

dacă nu se respectă:  

   - obiectul de activitate menţionat pe acordul de funcţionare/avizul program de 

funcţionare;  

   - orarul de funcţionare aprobat;  

   - normele de estetică, curăţenie şi igienă publică;  

   - normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;  

   - criteriile ce au stat la baza eliberării acordului de funcţionare/avizului program 

de funcţionare;  

   - la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;  

   - existenţa unor reclamaţii întemeiate,  

   - alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.  

(2) Referatul pentru anularea acordului de funcţionare/avizului program de 

funcţionare va fi întocmit de către viceprimarul comunei – împuternicit al 

primarului .  

(3) Anularea acordului de funcţionare/avizului program de funcţionare se face prin 

Dispoziţia Primarului comunei Vintila Vodai, jud. Buzau . 

 

C A P I T O L U L III  

TAXE  

B. ACORD DE FUNCŢIONARE  

Art. 15  

Taxa pentru acordul de funcţionare se plăteşte la casieria Primăriei comunei Vintila 

Voda, jud. Buzau, sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu 

depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat 

decât în momentul eliberării acordului de funcţionare. O copie a documentului de 

plată se va anexa la documentaţie.  

Art. 16 

 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după 

care se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.  

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – 

formular tip – anexat  

 

 



 

 

Art. 17 

Taxa privind acordul de funcţionare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al 

operatorilor economici.  

Art. 18 

Se stabileşte taxa pentru eliberarea/modificarea acordului de funcţionare, în 

cuantum de 220 pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv iar pentru o 

suprafata mai mare de 500 m mp,taxa va fi de 2200 lei. 

Art. 19  

(1) Modificările la acordul de funcţionare referitoare la datele de identificare ale 

operatorului economic autorizat prin acordul de funcţionare (denumire, adresă 

sediu social), modificarea orarului de funcţionare, precum şi completarea obiectului 

de activitate conform cod CAEN (fără modificarea tipului de unitate) vor fi operate în 

mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.  

(2) În cazul în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului 

economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru, 

operatorul economic va solicita eliberarea unui nou acord de funcţionare. 

Art. 20 .  

În cazul deteriorării acordului de funcţionare, operatorul economic va solicita 

eliberarea unui duplicat al acordului de funcţionare.  

B. AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE  

Art. 21  

Taxa pentru avizul programul de funcţionare se plăteşte la casieria Primăriei 

comunei Vintila Voda, jud. Buzau sau prin ordin de plată în contul bugetului local, 

odată cu depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera 

autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcţionare. O copie a 

documentului de plată se va anexa la documentaţie.  

Art. 22  

(1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după 

care se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare.  

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – 

formular tip – anexat  

Art. 23  

   Taxa privind avizul program de funcţionare se va încasa pentru fiecare punct de 

lucru al operatorilori economici .  

Art. 24  

    Taxa privind avizul program de funcţionare precum şi taxa pentru vizarea anuală 

se stabilesc in cuantum de 25 lei, respectiv 10 lei. 

Art. 25  

(1) Modificările la avizul program de funcţionare cu privire la datele de identificare 

ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod 

gratuit, la solicitarea operatorului economic.  

(2) În situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a 

operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de 

lucru şi orarul de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou 

aviz program de funcţionare. 

 Art. 26 

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 

cu respectarea obligatorie a acestuia.  

Art. 27  

    În cazul deteriorării avizului program de funcţionare, operatorul economic va 

solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcţionare pe cheltuiala 

acestuia” 



 

C A P I T O L U L IV 

 

SANCŢIUNI 

Art. 28 

Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 

legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:  

   a) desfăşurarea exercitiului comercial fără a deţine Acord de funcţionare de către 

operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii 

prevazute în anexa O.G. nr. 99/2000 republicată, cu suspendarea activităţii 

comerciale până la data autorizării şi cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 

persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru personae fizice autorizate, 

intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societaţi comerciale;  

  b) desfăşurarea exerciţiului comercial fără a deţine Avizul pentru program de 

funcţionare de către operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de 

prestări servicii ce nu fac obiectul eliberării unui acord/autorizaţie de funcţionare – 

anexa 2 din O.G.nr. 99/2000 republicată, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei 

pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, 

intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societaţi comerciale;  

  c) desfăşurarea oricarui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii 

comerciale, cu amenda de 2500 lei; se vor notifica în termen de 5 zile Oficiul 

National al Registrului Comerţului şi organele de control abilitate ale Ministerului 

de Finanţe (Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Garda Finaciară);  

  d) împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de 

oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei în exercitarea 

atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;  

  e) depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice 

fel pe domeniul public (spaţii verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale) se 

sancţionează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 

la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi 

familiale, societaţi comerciale;  

Art. 29  

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art.1 se face de către 

primarul comunei şi împuterniciţii acestuia .  

(2) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor 

împuternicite prevăzute la alin. (1), aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, 

după caz.  

Art. 30 

În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 28 într-un interval de 12 luni, chiar 

dacă amenda a fost plătită, precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat 

dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, se va suspenda activitatea 

comercială pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă, 

prin Dispoziţia Primarului .  

Art.31 

(1) Persoana împutenicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea bunurilor 

destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, conform dispoziţiilor O.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(2) Odata cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre 

se pot dispune prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în 

funcţie de natura şi gravitatea faptei, sancţiuni complementare cumulate, conform 

dispoziţiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare.  



Art.32  

Contravenţiilor prevăzute la articolul 28 li se aplică dispoziţiile O.G. nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea 

achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării procesului verbal ori 

după caz, de la data comunicării acestuia a jumatate din minimul amenzii.  

Art.33  

Suspendarea activităţii comerciale în condiţiile art.78 din O.G. nr. 99/2000 

republicată, se face prin Dispoziţia Primarului comunei Vintila Voda, jud. Buzau, pe 

o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.  

Art.34  

Retragerea actelor de către instituţiile care le-au emis, nerespectarea criteriilor ce 

au stat la baza eliberării Acordului de funcţionare /Avizului pentru program de 

funcţionare ori depunerea actelor care nu sunt conforme cu realitatea care au stat 

la baza eliberării Acordului de funcţionare/ Avizului pentru program de funcţionare 

în condiţiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea , anularea Acordului de 

funcţionare / Avizului pentru program de funcţionare.  

Art. 35  

În cazul repetării contravenţiilor de la art.28 într-un interval de 6 luni sau a 

încălcării în mod repetat într-un interval de 6 luni a prevederilor Acordului de 

funcţionare/Avizului pentru program de funcţionare precum şi în cazul în care se 

încalcă în mod repetat dispoziţiile legale privind liniştea şi ordinea publică, se va 

suspenda Acordul de funcţionare/ Avizul pentru program pe o perioadă de până la 

30 de zile prin Dispoziţia Primarului comunei Vintila Voda, jud. Buzau .  

Art.36  

Nerespectarea măsurii de suspendare , neînlăturarea cauzelor sau încălcarea 

aceloraşi obligaţii care au dus la suspendarea Acordului de funcţionare /Avizului 

pentru program de funcţionare sau suspendarea repetată a Acordului de 

funcţionare /Avizului pentru program de funcţionare duce la anularea Acordului de 

funcţionare /Avizului pentru program de funcţionare prin Dispoziţia Primarului 

comunei Vintila Voda, jud. Buzau .  

Art.37 

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate 

face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.  

Art.38  

În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în 

termen asupra măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare 

a contravenţiei sau Dispoziţiei Primarului comunei Vintila Voda, jud. Buzau , 

autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti.  

 

 

CAPITOLUL V 

 

ANEXE ;  

Anexa 1 - Cerere eliberare Acord funcţionare / Aviz program de funcţionare  

Anexa 2 - Declaraţie respectare legislaţie practicare comerţ  

Anexa 3 –Cerere viză anuală a Acordului de funcţionare/Aviz program funcţionare  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 - Cerere eliberare Acord funcţionare / Aviz program de funcţionare  

 

 

DOMNULE PRIMAR  

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ_____________________________________________  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ________________________________________  

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ_________________________________________  

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ____________________________________________  

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod 

unic de înregistrare ______________, avand sediul social in 

localitatea____________________________str _____________________, nr______, bl______, 

sc _______ , ap _______, reprezentata prin ________________________________ în 

calitate de__________________tel_________________  

În conformitate cu prevederile Hotărârii consiliului local . referitoare la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale în 

comuna Vintila Voda, jud. Buzau , solicit eliberarea:  

_ ACORDULUI DE FUNCŢIONARE  

_ AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE  

Pentru următoarele activităţi economice:  

1.Tip Unitate __________________________________________________________________  

Cod CAEN _____________________________________  

Adresă Unitate :. _______________________________________________  

ORAR DE FUNCŢIONARE  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

2. Tip Unitate ___________________________________________________________________  

 

 

Cod CAEN _____________________________________  

Adresă Unitate :. _______________________________________________  

  ORAR DE FUNCŢIONARE  

________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Anexez prezentei documentaţia necesară.  

 

 

Data_____________________  

Semnătura şi ştampila 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 Declaraţie respectare legislaţie practicare comerţ 

 

 

DECLARAŢIE  

 

Subsemnatul ________________________________________ cu domiciliul în localitatea 

____________________________, judeţul___________________________, strada  

____________________________, nr. _______, bl. _______, sc ______, ap. ___ , legitimat 

cu  

BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric personal _________________________ , 

în  

calitate de ______________________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F.  

______________________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului 

sub nr. de înmatriculare __________/__________/________, cu sediul social în  

_____________________________________, judeţul___________________________,  

str._________, nr._________, având unitatea ______________________________ situată în 

__________________________________ declar pe propria răspundere cunoscând 

sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii, că pentru unitatea mai sus 

menţionată:  

-  Deţin autorizaţiile, avizele, acordurile, licenţele de funcţionare emise de 

organele de specialitate în conformitate cu specificul activităţii desfăşurate şi 

reglementările legale în vigoare.  

- Personalul angajat pentru efectuarea activităţilor comerciale din sectorul 

alimentar/alimentaţie publică, întruneşte condiţiile prevăzute de O.G. 

nr.99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă.  

- Nu s-au adus modificări constructive care să necesite obţinerea autorizaţiei de 

construire conform prevederilor legale, în afara actelor prezentate în 

documentaţia depusă.  

 

 

      Data                                                                               Semnătura şi ştampila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 –Cerere viză anuală a Acordului de funcţionare/Aviz program funcţionare 

 

 

 

DOMNULE PRIMAR  

 

 

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________  

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________  

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________  

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod 

unic de înregistrare ________________, avand sediul social in 

localitatea_________________ str _____________________________, nr______, bl______, sc 

_______ , ap _______, reprezentata prin ________________________________ în calitate 

de_______________ tel_______________________  

În conformitate cu prevederile Hotărârii consiliului local . referitoare la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

comerciale în comuna Vintila Voda, jud. Buzau , solicit vizarea pe anul _________, 

pentru:  

- Acordul de funcţionare  

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în 

declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de 

unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru. 

 Solicit modificarea acordului de funcţionare cu privire 

la_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

- Avizul programului de funcţionare  

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în 

declaraţii că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de 

unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare.  

Solicit modificarea avizului program de funcţionare cu privire la 

_________________________________________________________________________  

 
               Data                                                                 Semnătura şi ştampila 
 

 

 

 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează,  

              Consilier,                                              Secretar general al comunei, 

 

         DRAGHIA NICULAI                                                LUNGU MIHAELA   

 


