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HOTĂRÂREA NR.145/2014* 

privind aprobarea Regulamentului local de desfasurare a activitatilor comerciale in 
municipiul Hunedoara 

 Consiliul local al municipiului Hunedoara; 
 Analizând  Nota de fundamentare a  Primarului municipiului Hunedoara,  prin care se 
propune aprobarea Regulamentului local de desfasuarea a activitatilor comerciale in municipiul 
Hunedoara, precum şi raportul compartimentului de specialitate nr. 16110/13.03.2014; 
  Având în vedere rapoartele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Hunedoara, al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, precum şi al 
Comisiei pentru servicii publice şi comerţ;  
 Prezentul Regulament local stabileste cadrul juridic unitar pentru organizarea, autorizarea si 
desfasurarea  activitatilor  de lunga durata, sezoniere  si ocazionale in zonele publice  din 
municipiul Hunedoara. 
 Prevederile regulamentului se aplică: autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi 
tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în activitatatile comerciale desfasurate in municipiul 
Hunedoara. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare ale Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata. 
 În temeilul art. 36 alin. 1 şi alin. 2 lit. „c” şi lit. „d”, alin 5. lit. „c”, alin. 6 lit. „a”, pct. 11, 
alin. 9, precum şi ale art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                      H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.  – Aprobă Regulamentul local  de desfasurare a activitatilor comerciale in municipiul 
Hunedoara, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.2.  - Încălcarea dispozitiilor prezentului Regulament constituie contraventie şi se 
sanctionează după cum urmează: 
 -cu amendă cuprinsă intre 1.500-2.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (2), 
art. 5, art. 8, art. 15 şi art. 17 din Regulament.  
      -cu amendă cuprinsă intre 200-1.000 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 13, art. 20 şi 
art. 22 din Regulament. 
 Art.3. - Încălcarea de maxim trei ori intr-un an calendaristic a prevederilor prezentului 

                                                 
* Hotărârea a fost adoptată cu  vot liber exprimat  19  voturi  “pentru“, 1 vot ”împotrivă” ; art.1-10  vot liber exprimat 19 voturi  “pentru”, 1 
vot ”împotrivă”. 
 Cvorumul necesar pentru adoptare,  votul  a 2/3 din numărul consilierilor  în funcție 
 
 



Regulament se sanctioneaza cu anularea din oficiu a autorizatiei de functionare . 
Art.4.  - Contravenţiile se constată şi se aplică de catre agentii constatatori, imputerniciti ai 

primarului, de functionarii cu atributii de control din cadrul aparatului propriu al Primarului 
Municipiului Hunedoara, precum si de catre functionarii publici din cadrul Politiei Locale 
Hunedoara. 

Art.5.  - Dacă organul de control constată că una din conditiile de autorizare nu mai sunt 
indeplinite, va sesiza din oficiu institutiile competente pentru a lua masurile legale. 

Art.6.  - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la 
data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din 
minimul amenzii prevazute in în prezenta Hotărâre, agentul constatator făcând mentiune despre 
această posibilitate in procesul-verbal. 
 (2) Termenele statornicite pe ore incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare, iar 
termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat se va 
prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. 
 (3) Impotriva Procesului-verbal de contraventie precum si a masurilor dispuse, se poate 
formula plangere in termen de 15 zile de la data incheierii sau, dupa caz, de la data comunicarii 
acestuia, care se depune la Judecatoria Hunedoara. 
 Art.7.  - Dispozitiile prezentei Hotărâri se completeaza cu dispozitiile Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Art.8. - Amenzile se achita in contul Municipiului Hunedoara 
RO72TREZ36721A350102XXXX, deschis la Trezoreria Hunedoara. 

Art.9.  - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotararea Consiliului 
Local nr. 198/2012, precum si orice alte prevederi contrare. 

Art.10.- Prezenta Hotărâre se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Consiliului 
judeţean, Primarului, Secretarului, Serviciului administraţie publică locală, Direcţiei Juridice, 
Direcţiei de Amenajarea teritoriului, patrimoniu şi urbanism, Directia Poliţia Locală, Directiei 
Economice, Directiei tehnice, Serviciul informatii pentru cetateni si relatii publice. 

 
                                             Hunedoara, la 30.05. 2014                                        
    

                                                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           

Palcău Ciprian                                  
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