ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă33/2015

privindăaprobareaăregulamentuluiăprivindăeliberareaăavizuluiăprogramăşiăaăautoriza ieiă
deăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit ilorăeconomice
în comuna Ozun
Consiliul local al Comunei Ozun,
întrunităînăşedin aăordinar ădină24 aprilie 2015,
Având în vedere expunerea de motive al Primarului comunei Ozun;
În baza prevederilor:
- art.ă 6ă şiă 8ă dină Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 99/2000,ă republicat ,ă privindă comercializarea produselorăşiăserviciilorădeăpia ăaprobat ăprinăLegeaănr.ă650/2002ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioareă şiă aă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 333/2003ă pentruă aprobareaă Normeloră
Metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000;
- Legii nr.12/1990 privind protejarea popula ieiă împotrivaă unoră activit iiă comercialeă
ilicite,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
- Ordonan eiăGuvernuluiănr.ă2/2001ămodificat ăşiăcompletat ăprivindăregimulăjuridicăală
contraven iilor,ă
- art.268 alin. (1), (5) din Legea nr. 571/2003ămodificat ăşiăcompletat ,ăprivindăCodul
Fiscal, coroborat cu H.C.L. nr.64/2014 ;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr.ă52/2003ăprivindătransparen aădecizional ăînăadministra iaă
public ,ărepublicat ;ă
Înătemeiulăart.ă36,ăalin.ă(2)ălit.ăb)ăşiăd),ăalin.(6),ăliteraăa)ăpct.7ăşiăăart.ă45ăalin.ă(1)ădină
Legeaă nr.ă 215/2001,ă privindă administra iaă public ă local ,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,
HăăOăăTăă ăăRăă ăăŞăăTăăE
Art.1. Seă aprob ă Regulamentulă privindă eliberareaă avizuluiăprogramă ă şiă aă autoriza ieiă
deăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit ilorăcomercialeăînăComunaăOzun
Art.2. Cuă dreptă deă contestatieă laă instan aă deă contenciosă administrativă competent ă
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteiă hot râriă seă încredin eaz ă primarul
comuneiă Ozun,ă Biroulă financiară contabil,ă achizițiiă publice,ă impoziteă șiă taxeă locale,ă
Compartimentul administrativă gospod resc, Compartimentulă relațiiă cuă publiculă șiă resurseă
umane șiăPolițiaăLocal ăOzun.
Ozun, la 24 aprilie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Dobri Hunor Attila

Difuzare:
_ 1 ex. Compartimentulărelațiiăcuăpubliculășiăresurse umane
_ 1 ex. contabilitate
_ 1 ex. Compartimentăadministrativăgospod resc
_ 1 ex. Politia locala Ozun
_ 1 ex. Primar

,

Contrasemneaz :
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

ANEXA la HCL nr. 33/2015

REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI PROGRAM
ŞIăAăAUTORIZA IEIăDEăFUNC IONAREăPENTUăDESF ŞURAREA
ACTIVIT ILORăECONOMICE ÎN COMUNA OZUN

CUPRINS:
CAPITOLUL I – DISPOZI IIăGENERALE
CAPITOLUL II – AVIZăPROGRAMăDEăFUNC IONARE
A – Cerin eă şiă criteriiă ceă trebuiescă îndepliniteă înă vedereaă eliber riiă avizuluiă programă deă
func ionareăreferitorălaădesf şurareaăactivit ilorăcomerciale si servicii în Comuna Ozun.
B – Proceduraădeăeliberareăaăavizuluiăprogramădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iloră
comerciale si servicii în Comuna Ozun.
CAPITOLUL III – AUTORIZA IEă DEă FUNC IONAREă PENTRU DESF ŞURAREA
ACTIVIT IIăDEăALIMENTA IEăPUBLIC
A - Cerin eăşiăcriteriiăceătrebuiescăîndepliniteăînăvedereaăeliber riiăautoriza ieiădeăfunc ionareă
pentruădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ăpentruăunit ileătipărestaurantă(corespondentăcodă
CAEN 5530), tip bar (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Ozun.
B - Procedura de eliberare a avizului autoriza ieiădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iiă
de comert, prestari servicii, inclusiv alimenta ieăpublic ăpentruăunit ileătipărestaurantă(corespondentă
cod CAEN 5530), tip bar (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Ozun.
CAPITOLUL IV – AUTORIZA IEă DEă FUNC IONAREă PENTRU DESF ŞURAREAă
ACTIVIT IIă ECONOMICE CU EXCEPTIA CELOR DIN CATEGORIAă ALIMENTA IEă
PUBLIC
A - Cerin eăşiăcriteriiăceătrebuiescăîndepliniteăînăvedereaăeliber riiăautoriza ieiădeăfunc ionareă
pentruădesf şurareaăactivit iiăeconomice cuăexceptiaăaceloraădeăalimenta ieăpublic ;
B - Proceduraădeăeliberareăaăavizuluiăautoriza ieiădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iiă
economce, cu exceptia aceloraădeăalimenta ieăpublic în Comuna Ozun.
CAPITOLUL V – SANC IUNI
CAPITOLUL VI – ANEXE

CAPITOLUL I
DISPOZI IIăGENERALE
Obiectulăşiăsferaădeăaplicareă
Art.1 Prezentul regulamentăreglementeaz ătoateădomeniileăeconomice de activitate care pot fi
denumite „acte de comert”, orientate catre obtinerea unui profit, cerin eleă necesareă înă vedereaă
desf şur riiăacestorăactivit i,ăproceduraădeăob inereăaăavizuluiăprogramădeăfunc ionare,ăaăautoriza ieiă
deăfunc ionare, inclusiv pentruădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic .
Art.2 Prevederileă prezentuluiă regulamentă seă aplic ă persoaneloră fiziceă autorizate,ă
întreprinderilorăindividuale,ăîntreprinderilorăfamiliale,ăsociet ilorăcomercialeăceădesf şoar ăactivit iă
deăcomercializareăaăproduselorăşiăserviciilorădeăpia , inclusivăăactivitateaădeăalimenta ieăpublic .
Art.3 Documenteleăcareăvorăfiă eliberateădeăPrim riaă Comunei Ozun înă vedereaădesf şur riiă
activit iloră deă comercializareă aă produseloră şiă serviciiloră deă pia ,ă inclusivă activit iă deă alimenta ieă
public ăsunt:
1. Aviză programă deă func ionareă - pentru operatorii economici ce desf şoar ă activit iă
comerciale, prest ri servicii – Anexa nr.1.
2. Autorizatia privind desfasurarea activitatii - pentruăoperatoriiăeconomiciăceădesf şoar ă
activit iă economice - Anexa nr.2A (pentru activitati de alimentatie publica) respectiv 2B (pentru
activitatile economice cu exceptia celor de alimentatie publica).
Art.4 Operatoriiă economiciă ceă desf şoar ă activit iă comerciale,ă deă prest riă servicii, au
obliga iaădepuneriiădocumenta iilorăînăvedereaăob ineriiăavizuluiăprogramădeăfunc ionare,ărespectivăaă
autoriza ieiădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit ii.
CAPITOLUL II
AVIZăPROGRAMăDEăFUNC IONARE
A – Cerin eăşiăcriteriiăceătrebuiescăîndepliniteăînăvedereaăeliber riiăavizuluiăprogramădeă
func ionareăreferitorălaădesf şurareaăactivit ilorăcomerciale,
prest riăservicii în Comuna Ozun
Art.5 Operatorii economici care desf şoar ăactivit iăcomerciale,ăprest riăserviciiăauăobliga iaă
ob ineriiăavizuluiăprogramădeăfunc ionareăeliberatădeăc treăPrim riaă Comunei Ozun în conformitate
cuăprevederileăart.6,ăart.8ăşiăart.9ădinăO.G.ănr.99/2000ărepublicat ,ăprivindăcomercializareaăproduseloră
şiă serviciiloră deă pia ă şiă aă pct.1ă lit.d,ă pct.6ă dină H.G.ă nr.333/2003ă privindă aprobarea Normelor
MetodologiceădeăaplicareăaăăO.G.ănr.99/2000,ărepublicat ,ăcâtăşiăaleăart.26ăalin.3ădinăO.G.ănr.21/1992,ă
republicat ,ăprivindăprotec iaăconsumatorului.
Art.6 Prin aviză programă deă func ionareă seă în elegeă actulă administrativă emisă deă c treă
Prim ria Comunei Ozun,ă prină careă seă reglementeaz ă desf şurareaă activit iloră comercialeă şiă deă
prest riăservicii.
Art.7 Avizulă programă deăfunc ionareăvaăfiăsolicitatădeăc treăoperatoriiăeconomiciă (persoaneă
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderiă familiale,ă societ iă comerciale)ă careă
desf şoar ăactivit iăeconomiceăprestateăîntr-unăspa iuăînăcareăaccesulăpubliculuiăesteăliber.
Art.8 (1)ă Fiecareă operatoră economică îşiă stabileşteă orarulă deă func ionareă cuă respectareaă
prevederilor înscrise în legisla iaămunciiăşiăcuăcondi iaărespect riiăreglement rilorăînăvigoareăprivindă
normeleădeăconvie uireăsocial ,ăordineaăşiălinişteaăpublic .
(2)ăUnit ileăcareădesf şoar ăactivit iăprivindăcomercializareaăproduselorăşiăserviciiloră
deăpia ăpotăfiădeschiseăpubliculuiăînătoateăzileleăs pt mânii.
(3)ăUnit ileăcareădesf şoar ăactivit iăprivindăcomercializareaăproduselorăşiăserviciiloră
deăpia ăvorărespectaăină modă obligatoriuăprevederileăHot râriiăConsiliuluiă Locală Ozunănr.ă25/2008,

republicat, privindă stabilireaă unoră m suriă pentruă asigurareaă climatuluiă deă ordineă şiă linişteă public ă
necesareă desf şur riiă normaleă aă activit iiă economice,ă socio-culturaleă şiă promovareaă unoră rela iiă
civilizateăînăvia aăcotidian ,ăpeăteritoriulăadministrativăalăcomunei Ozun.
Art.9 Cerin eăşiăcriteriiăînăbazaăc roraăseăvorăeliberaăavizeleăprogramădeăfunc ionareăsunt:
a)ă Respectareaă criteriiloră generaleă privindă determinareaă zoneloră şiă locuriloră deă vânzareă dină
localitate,ăaăplanuluiăgeneralădeădezvoltareăurban ăreferitorălaăfunc iunileăadmise;
b)ă Desf şurareaă uneiă activit iă civilizateă careă s ă respecteă normeleă deă convie uireă social ,ă
ordineăşiălinişteăpublic ,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare;
c)ăPentruăspa iileăsituateăînă cl diriăcolective,ăschimbareaădestina ieiălocuin elor,ăprecumă şiă aă
spa iilorăcuăaltaădestina ieăsituateăînăcl diriăcolectiveăseăpoateăfaceănumaiăînăbazaăhot râriiăAdun riiă
Generaleă aă Asocia ieiă deă Proprietariă cuă acordulă proprietariloră directă afecta iă cuă respectareaă
prevederilor Legii nr.230/2007ă privindă înfiin area,ă organizareaă şiă func ionareaă asocia iiloră deă
proprietari;
d)ă Îndeplinireaă tuturoră condi iiloră stabiliteă deă legeă înă vedereaă desf şur riiă uneiă activit iă
corespunz toare;
e)ă Activitateaă privindă comercializareaă produseloră şiă serviciiloră deă pia ă trebuieă s ă seă
desf şoareăînăspa iiăcareăs ăseăarmonizezeăcuăarhitecturaăzonal ;
f)ăOperatoriiăeconomiciăvorăasiguraărepararea,ăzugr vireaăşiăîntre inereaăfa adeiăcl diriiăînăcareă
seădesf şoar ăactivitatea,ăcuărespectareaălegisla ieiăînăvigoare înădomeniulăconstruc iilor;
g)ă Respectareaă prevederiloră legaleă înă materieă deă urbanismă cuă privireă laă construc iile,ă
modific rileăconstruc iilorăsauăamenaj rileăcareăseăfacăînăvedereaădesf şur riiăactivit ii;
h)ă Respectareaă hot râriloră adoptateă deă consiliulă locală referitoră laă bunaă gospod rireă şiă
înfrumuse areaăComunei Ozun;
i)ă Îndeplinireaă cerin eloră profesionaleă deă c treă personalulă angajată pentruă exercitareaă deă
activit iă comercialeă cuă produseă dină sectorulă alimentar,ă conformă prevederiloră O.G.ă nr.99/2000,
republicat ;
j)ă Esteă interzis ă comercializareaă produseloră ceă ară puteaă aveaă impactă asupraă s n t iiă
popula iei;
k)ă Esteă interzis ă comercializarea,ă depozitarea,ă fabricarea,ă distribu ia,ă de inerea,ă oferirea,ă
transmiterea,ă achizi ionarea,ă producerea,ă intermediereaă şiă utilizareaă plantelor,ă stupefianteloră şiă
preparatelorăstupefiante,ăhalucinogene,ăeuforiceăşiăpsihotropeădeăoriceăfel,ăoric rorăderiva i,ăcompuşiă
sauăamestecuriăcon inândăunaăsauămaiămulteăplanteăşiăsubstan eăstupefiante,ăhalucinogene,ăeuforiceăşi
psihotropeăcareăaducăatingereăsauăpunăînăpericolăvia aăşiăs n tateaăpopula iei,indiferentădeăprocentulă
înăcareăseăreg seşteăsubstan aăactiv ,ădeăstareaăfizic ăînăcareăseăafl ,ădeămodulădeădivizareăînăunit iădeă
administrare disimulate, falsificate sau contraf cute,ă precumă şiă aă celoră careă auă alt ă destina ieă deă
utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor legale.
l)ă Operatoriiă economiciă careă realizeaz ă activit iă deă colectareă şiă valorificareă aă deşeuriloră
industrialeă reciclabileă îşiă potă desf şuraă activitateaă doară înă zoneleă stabiliteă prină avizulă deă colectareă
deşeuriă industrialeă reciclabileă emisă deă Prim riaă Comunei Ozun. În acest sens, vor prezenta la data
solicit riiă autoriz rii,ă avizulă deă colectareă deşeuriă industrialeă reciclabileă emisă deă Prim riaă Comunei
Ozun.
B – Proceduraădeăeliberareăaăavizuluiăprogramădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iloră
comerciale în Comuna Ozun
Art.10 Pentruă eliberareaă avizuluiă programă deă func ionareă solicitantulă vaă înaintaă Prim rieiă
Comunei Ozun urm toareleădocumente:
1.ăCerereăpentruăeliberareaăavizuluiăprogramădeăfunc ionareă– formular tip – Anexa nr. 3.

Înăcazulăînăcareăorarulădeăfunc ionareănuăpoateăfiăaprobatăînăformaăpropus ădeăsolicitantăiăseă
comunic ăacestuia,ăîn scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face
oănou ăcerereăînăcareăvaăsolicitaăaprobareaăunuiănouăorar,ăconformăcerin elorăprezentuluiăregulamentă
şiămotiva iilorăcomunicateăînăscris.
2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi,ă persoaneă fiziceă (cuă careă seă învecineaz ă peă plană
orizontală şiă vertical)ă referitoră laă orarulă deă func ionareă şiă activitateaă desf şurat ă – formular tip sub
semn tur ăprivat ă– Anexa nr. 4.
Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind
ordineaăşiălinişteaăpublic ,ărepublicat ,ăpentruăunit ileăcareădesf şoar ăactivitateăînainteădeăoraă08 00
sau peste ora 2200.
Înă cazulă înă careă exist ă reclama iiă întemeiateă pentruă unit ileă careă potă creaă riscuriă pentruă
s n tateăsauădisconfortăpentruăpopula ieăprinăproducereaădeăzgomot,ăvibra ii,ăgazeătoxiceăsauăiritante,ă
Prim riaă Comunei Ozun poateă reduceă unilaterală orarulă deă func ionare,ă sau,ă atunciă cândă situa iaă oă
cere,ăpoateăanulaăsauăsuspendaăavizulăprogramădeăfunc ionare,ăla propunerea organului constatator.
Constatareaă temeinicieiă reclama iiloră seă faceă deă c treă institu iileă abilitate,ă şiă deă c treă Poli iaă
Local ăOzun.
Înăsitua iaăînăcareăcauzeleăcareăauădusălaăreducereaăoraruluiădeăfunc ionareăauăfostăremediate,ă
la cerereaăoperatoruluiăeconomic,ăseăpoateăreveniălaăorarulăini ialădeăfunc ionare.
3.ăCertificatulădeăînregistrareălaăOficiulăRegistruluiăComer ului si/sau alt document care atesta
acordul unei entitati de specialitate in vederea desfasurarii activitaii de catre persoana respectiva (ex.
Baroul de Avocatura, Colegiul Medicilor, Corpul expertilor Contabili, etc) in cazul persoanelor fizice
care nu se autorizeaza la Oficiul Registruluui Comertului.
4. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990
privind RegistrulăComer uluiăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioareărespectivăaăLegiiănr.ă359/2004ă
privindă simplificareaă formalit iloră laă înregistrareaă înă registrulă comer uluiă aă persoaneloră fiziceă
autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şiăpersoanelorăjuridice,ăînregistrareaă
fiscal ă aă acestora,ă precumă şiă laă autorizareaă func ion riiă persoaneloră juridice,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare – pentru persoanele fizice si juridice care se autorizeaza de catre Oficiul
Registrului Comertului;
5.ă Actă constitutivă ală societ iiă (statut,ă contractă deă societate)ă sauă certificată deă înregistrareă
men iuniă şiă rezolu iaă emis ă deă Oficiulă Registruluiă Comer uluiă înă bazaă prevederiloră O.U.G.ă
nr.44/2008,ă privindă desf şurareaă activit iloră economiceă deă c tre persoane fizice autorizate,
întreprinderiă individualeă şiă întreprinderiă familiale - pentru persoanele fizice si juridice care se
autorizeaza de catre Oficiul Registrului Comertului;
6.ăDovadaăde ineriiălegaleăaăspa iului in care se desfasoara activitatea pentru care se solicita
autorizarea;
7.ăDeclara iaăpeăpropriaăr spundereăaăsolicitantuluiă- formular tip – Anexa nr. 5.
8. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului/deseurilor;
9. Codul de identificare fiscala/Codul unic de inregistrare in cazul persoanelor fizice care nu
se autorizeaza de catre Oficiul Registrului Comertului.
Art.11 Avizulă programă deă func ionareă vaă fiă eliberată laă cerereaă operatoruluiă economic,ă înă
termenădeă30ăzileădeălaăsolicitare,ădeăc treăPrim riaăComunei Ozun, prin grija Compartimentului
administrativăgospod resc.
Art.12 Avizulă programă deă func ionareă vaă fiă înseriată şiă numerotat,ă vaă prezentaă elementeă deă
siguran ăspecificeăşiăvaăfiăformatădinădou ăp r i,ăunaăcareăvaăr mâneăînăeviden aăPrim rieiăComunei
Ozun şiă cealalt ă parteă careă vaă fiă eliberat ,ă cuă respectareaă prevederiloră prezentuluiă regulament,ă
operatoruluiăeconomic,ăînăbazaădocumenta ieiădepuseălaăprim rie.
Art.13 (1)ăVizareaăanual ăesteăobligatorieăpân ălaădataădeă31ămartieăaăfiec ruiăan,ădup ăcareă
seăpercepămajor ri de întârziere conformălegisla ieiăînăvigoare.

(2) Pentruăagen iiăeconomiciănouăînfiin a i,ăautoriza iileămen ionateăanteriorăseăsolicit ăă
deăc treăaceştiaăînătermenădeămaximumă1 luna deălaădataăînceperiiăactivit ii;
(3)ăVizareaăanual ăse faceăînăbazaăsolicit riiăscriseăaăoperatoruluiăeconomică– formular
tip – Anexa nr. 7.
Art.14 Taxa pentru avizulă programulă deă func ionareă seă pl teşteă laă casieriaă Prim rieiă
Comunei Ozun sauăprinăordinădeăplat ăînăcontulăbugetuluiălocal,ăodat ăcuădepunereaădocumenta iei,ă
operatorul economic neputându-seăconsideraăautorizatădecâtăînămomentulăeliber riiăavizuluiăprogramă
deăfunc ionare.ăOăcopieăaădocumentuluiădeăplat ăseăvaăanexaălaădocumenta ie.
Art.15 Taxaăprivindăavizulăprogramădeăfunc ionareăseăvaăîncasaăpentru fiecare punct de lucru
al operatorilor economici.
Art.16 Taxaă privindă avizulă programă deă func ionareă precumă şiă taxaă pentruă vizareaă anual ă aă
acestuia suntăăprevǎzute înăHotǎrâreaăConsiliuluiăLocalăaăComunei Ozun privindăimpoziteleăşiătaxeleă
locale aprobatǎăanual.
Art.17 Responsabilitateaăîncas riiătaxeiămen ionateărevineă Compartimentului de Impozite si
taxe din cadrul Prim rieiăComunei Ozun.
Art.18 (1)ăModific rileălaăavizulăprogramădeăfunc ionareăcuăprivireălaădateleădeăidentificareă
ale operatorului economică(denumire,ăadres ăsediuăsocial)ăvorăfiăoperateăînămodăgratuit,ălaăsolicitareaă
operatorului economic.
(2)ă Înă situa iileă înă careă apară modific riă referitoareă laă formaă deă organizareă aă
operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate,ăadresaăpunctuluiădeălucruăşiăorarulădeă
func ionare,ăoperatorulăeconomicăvaăsolicitaăeliberareaăunuiănouăavizăprogramădeăfunc ionare.
Art.19 Orarulădeăfunc ionareăseăafişeaz ălaăintrareaăînăunitate,ăînămodăvizibilădinăexterior,ăcuă
respectarea obligatorie a acestuia.
Art.20 (1)ă Înă cazulă deterior riiă avizuluiă programă deă func ionare,ă operatorulă economică vaă
solicitaăeliberareaăunuiăduplicatăalăavizuluiăprogramădeăfunc ionare.
(2)ăÎnăcazulăpierderiiăavizuluiăprogramădeăfunc ionare,ăoperatorul economic va declara
nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului
programădeăfunc ionare.
Art.21 (1)ăAvizulăprogramădeăfunc ionareăpoateăfiăanulatăoricând,ădac ănuăseărespect :
- obiectul de activitateămen ionatăpeăavizulăprogramădeăfunc ionare;
- orarulădeăfunc ionareăaprobat;
- normeleădeăestetic ,ăcur enieăşiăigien ăpublic ;
- normeleădeăconvie uireăsocial ,ăordineăşiălinişteăpublic ;
- cerin eleăşiăcriteriileăceăauăstatălaăbazaăeliber riiăavizuluiăprogramădeăfunc ionare;
- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
- existen aă unoră reclama iiă întemeiate,ă laă constatareaă Poli iei Locale dină cadrulă Prim rieiă
Comunei Ozun sauăaăaltorăinstitu iiăabilitate;
- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
(2)ă Anulareaă avizuluiă programă deă func ionareă seă faceă prină Dispozi iaă Primaruluiă
Comunei Ozun la propunerea organului constatator.
CAPITOLUL III
AUTORIZA IEăDEăFUNC IONAREăPENTRUăDESF ŞURAREA
ACTIVIT II DE ALIMENTATIE PUBLICA
A.ăCerin eăşiăcriteriiăceătrebuiescăîndepliniteăînăvedereaăeliber riiăautoriza ieiădeăfunc ionareă
pentruădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ăpentruăunit ileătipărestaurantă(corespondentăcodă
CAEN 5530), tip bar (corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Ozun.

Art.22. Cerin eă şiă criteriiă înă bazaă c roraă seă voră eliberaă autoriza iileă deă func ionareă pentruă
desf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ,ăsunt:
a)ă Corelareaă desf şur riiă activit iiă comercialeă într-oă structur ă deă vânzareă cu con inutulă
certificatuluiă deă urbanismă şiă ală autoriza ieiă deă construire,ă cuă respectareaă regulamentuluiă locală deă
urbanism.
b)ă Respectareaă prevederiloră legaleă înă materieă deă urbanismă cuă privireă laă construc iile,ă
modific rileăconstruc iilorăsauăamenaj rileăcare se fac pentru deschiderea punctului de lucru.
c)ăDesf şurareaăuneiăactivit iăeconomiceăcivilizate,ăcuărespectareaăcondi iilorădeăprotec ieăaă
vie ii,ăs n t ii,ăsecurit iiăşiăintereselorăeconomiceăaleăconsumatorilorăprecumăşiăaămediului.
d) Îndeplinireaă cerin eloră profesionaleă deă c treă personalulă angajată pentruă exercitareaă deă
activit iă comercialeă cuă produseă dină sectorulă deă alimenta ieă public ,ă conformă prevederiloră O.G.ă
nr.99/2000,ărepublicat .
e)ăRespectareaălegisla ieiăprivindăordineaăşiălinişteaăpublic .
f)ă Unit ileă deă alimenta ieă public ă îşiă voră organizaă şiă desf şuraă activitateaă înă aşaă felă încâtă
func ionareaă lor,ă accesulă clien iloră şiă aprovizionarea,ă s ă nuă produc ă prejudiciiă persoaneloră careă
locuiescăînăzonaăamplasamentuluiăunit ii.
g) Unitateaăs ănuăfieăreclamat ăcuăprivireălaăderanjulăstradalăînăzonaălocaluluiărespectiv.
h)ăUnitateaăamplasat ăînăzonaădeăcaseăaăcomunei s ăprezinteăacordulăproprietarilorăimobileloră
cu destina ia deălocuin , cuăcareăseăînvecineaz ăînădreapta,ăstângaăşiăspatele unit iiăşiăaăcelorăsituateă
deăcealalt ăparteăaădrumului/str zii corespondent/ unit ii.
i)ăUnitateaăamplasat ălaă parterulăblocurilorăsauălaăsubsolul/parterulăunorăcl diriăcolectiveăs ă
prezinteă acordulă asocia ieiă deă proprietariă / acordul vecinilor cei maiă apropia iă peă orizontal ă şiă
vertical .
j)ăUnitateaăesteăobligat ăs ăasigureălinişteaăşiăordineaăpublic ăatâtăînăinteriorulălocaluluiăcâtăşiă
peă suprafa aă deă terenă aferent ă localuluiă prină personală specializată angajată sauă prină contractareaă
serviciilor de paz ă şiă protec ie,ă înă m sur ă s ă intervin ă cuă operativitateă pentruă rezolvareaă situa iloră
legateădeăpersoaneleăcareăauăfrecventatălocalul,ăpentruăunit ileăcareăfunc ioneaz ăpesteăoraă22 00. În
situa iaăînăcareăseăconstat ăc ăm surileăluateăprinăpersonalulăangajatăsauăfirmaădeăpaz ăşiăprotec ieănuă
suntă deă natur ă aă solu ionaă situa iileă deă tulburareă repetat ă aă liniştiiă şiă ordiniiă publice,ă Prim riaă
Comunei Ozun îşiărezerv ădreptulădeăaăreduceăorarulădeăfunc ionareăsauădeăaăretrageăautoriza iaădeă
func ionare.
k) Unitatea este izolata fonic corespunz toră astfelă încâtă s ă nuă seă dep şeasc ă limitaă maxim ă
admis ăaăzgomotului,ăinăexteriorăconformăO.M.S.ă536/1997;
l)ăPentruăunit ileădeăalimenta ieăpublic ăcuăunăprogramădeăfunc ionareăpesteăoreleă2200, este
necesar îndeplinireaăurm toarelorăcondi ii:
- unitateaăs ănuăfieăreclamat ăînămodăîntemeiatădeăc treăveciniiălimitrofiădatorit ăzgomotuluiă
provocatădeămuzic ;
- s ănuăexisteăreclama iiăcuăprivireălaăderanjulăstradal în zona localului respectiv, provocat ca
urmare a activit iiădesf şurateădeărespectivulăagentăeconomic.
B.ăProceduraădeăeliberareăaăautoriza ieiădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iiădeă
alimenta ieăpublic ăpentruăunit ileătipărestaurantă(corespondentăcodăCAENă5530),ătipăbară
(corespondent cod CAEN 5540) în Comuna Ozun
Art.23 Pentruă eliberareaă autoriza ieiă privindă desf şurareaă activit iiă deă alimenta ieă public ă
pentruăunit iătipărestaurantă(corespondentăcodăCAENă5530),ătipăbară(corespondentăcodăCAENă5540)ă
solicitantulăvaăînaintaăPrim rieiăComunei Ozun urm toareleădocumente:
1. Cerere pentru eliberareaăautoriza ieiădeăfunc ionare– formular tip - Anexa nr. 6;

2.ă Acordurileă tuturoră veciniloră limitrofi,ă persoaneă fiziceă (cuă careă seă învecineaz ă peă plană
orizontală şiă vertical)ă referitoră laă orarulă de func ionareă şiă activitateaă desf şurat ă – formular tip sub
semn tur ăprivat ă– Anexa nr. 4;
Înă cazulă unoră reclama iiă careă seă dovedescă aă fiă întemeiate,ă Prim riaă Comunei Ozun poate
reduceă unilaterală orarulă deă func ionareă sauă atunciă cândă situa iaă oă cereă poate anula sau suspenda
autoriza iaădeăfunc ionare,ălaăpropunereaăorganuluiăconstatator.ă
Constatareaă temeinicieiă reclama iiloră seă faceă deă c treă institu iileă abilitate,ă şiă deă c treă Biroulă
Poli iaăLocal ădinăcadrulăPrim rieiăComunei.
Înăsitua iaăînăcareăcauzele careăauădusălaăreducereaăoraruluiădeăfunc ionareăauăfostăremediate,ă
laăcerereaăoperatoruluiăeconomic,ăseăpoateăreveniălaăorarulăini ialădeăfunc ionare.
3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);
4. Certificatul de înregistrare la OficiulăRegistruluiăComer ului;
5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990
privindă Registrulă Comer ului,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă respectivă aă Legiiă nr.ă
359/2004ă privindă simplificareaă formalit ilor la înregistrarea persoanelor fizice autorizate,
întreprinderiloră individuale,ă întreprinderiloră familialeă şiă persoaneloră juridice,ă înregistrareaă fiscal ă aă
acestora,ă precumă şiă laă autorizareaă func ion riiă persoaneloră juridice,ă cuă modific rileă şiă complet rile
ulterioare;
6.ă Actă constitutivă ală societ iiă (statut,ă contractă deă societate)ă sauă certificată deă înregistrareă
men iuniă şiă rezolu iaă emis ă deă Oficiulă Registruluiă Comer uluiă înă bazaă prevederiloră O.U.G.ă
nr.44/2008,ă privindă desf şurareaă activit iloră economiceă deă c treă persoaneă fiziceă autorizate,ă
întreprinderiăindividualeăşiăîntreprinderiăfamiliale;
7.ăDovadaăde ineriiălegaleăaăspa iului;
8.ăDeclara iaăpeăproprieăr spundereăaăsolicitantuluiăreferitoareălaătipulăunit iiădeăalimenta ieă
public ă – formular tip – Anexa nr. 9 sau Certificat de clasificare (pentru structurile de primire
turisticeă cuă func iuniă deă alimenta ieă public ă şiă unit iă deă alimenta ieă public )ă eliberată deă
reprezentan iiăMinisteruluiăTurismuluiăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare.
9. Declara iaăpeăproprieăr spundereăaăsolicitantuluiă– formular tip – Anexa nr. 5.
10. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;
Art.24 Autoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ăvaăfiă
eliberat ă laă cerereaă operatoruluiă economic,ă înă termenă deă 30ă zileă deă laă solicitare,ă deă c treă Prim riaă
Comunei Ozun, prinăgrijaăCompartimentuluiăadministrativăgospod resc.
Art.25 Autoriza iaă deă func ionareă vaă fiă înseriat ă şiă numerotat ,ă vaă prezentaă elementeă deă
siguran ăspecificeăşiăvaăfiăformat ădinădou ăp r i,ăunaăcareăvaăr mâneăînăeviden aăPrim rieiăComunei
Ozun şiă cealalt ă parteă careă vaă fiă eliberat ,ă cuă respectareaă prevederiloră prezentuluiă regulament,ă
operatoruluiăeconomic,ăînăbazaădocumenta ieiădepuseălaăprim rie.
Art.26 Autoriza iaădeăfunc ionareăvaăcuprindeăşiăorarulădeăfunc ionare.
Art.27 (1)ăVizareaăanual ăesteăobligatorieăpân ălaădataădeă31ămartieăaăfiec ruiăan,ădup ăcareă
seă percepă major riă deă întârziere conformă legisla ieiă înă vigoare.ă Taxa seă stabileşteă anual de catre
Consiliul Local al Comunei Ozun.
(2) Pentruăagen iiăeconomiciănouăînfiin a i,ăautoriza iileămen ionateăanteriorăseăsolicit ă
deăc treăaceştiaăînătermenădeămaximumă1 luna deălaădataăînceperiiăactivit ii;
(3)ăVizareaăanual ăseăfaceăîn bazaăsolicit riiăscriseăaăoperatoruluiăeconomică– formular
tip – Anexa nr. 8.
Art.28 Taxa pentru autoriza iaă deă func ionareă privindă desf şurareaă activit iiă deă
alimenta ieăpublic ăseăpl teşteălaăcasieriaăPrim rieiăComunei Ozun sauăprinăordinădeăplat ăînăcontul
bugetuluiă local,ă odat ă cuă depunereaă documenta iei,ă operatorulă economică neputându-se considera
autorizată decâtă înă momentulă eliber riiă autoriza ieiă deă func ionareă privindă desf şurareaă activit iiă deă
alimenta ieăpublic .ăOăcopieăaădocumentuluiădeăplat seăvaăanexaălaădocumenta ie.

Art.29 Taxaăprivindăautoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieă
public ăseăvaăîncasaăpentruăfiecareăpunctădeălucruăalăoperatorilorăeconomici.
Art.30 Taxaăprivindăautoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieă
public ,ăcâtăşiătaxaăpentruăvizareaăanual ăaăacesteiaăesteăprevǎzutǎăînăHotǎrâreaăConsiliuluiăLocalăaă
Comunei Ozun privindăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăaprobatǎăanual.
Art.31 Responsabilitateaăîncas riiătaxeiă men ionateărevineă Compartimentului de impozite si
taxe dinăcadrulăPrim rieiăComunei Ozun.
Art.32 (1)ă Modific rileă laă autoriza iaă deă func ionareă referitoareă laă dateleă deă identificareă aleă
operatoruluiă economică autorizată prină autoriza iaă deă func ionareă (denumire,ă form ă deă organizare,ă
sediulăsocial)ăprecumăşiăceleăreferitoareălaătipulădeăunitateăcuăp strareaăcoduluiăCAEN,ăvorăfiăoperateă
în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.
(2)ă Înă situa iaă înă careă apară modific riă referitoareă laă tipulă deă unitateă (cu modificarea
coduluiă CAEN),ă adresaă punctuluiă deă lucru,ă suprafa aă unit iiă şiă orarulă deă func ionare,ă operatorulă
economicăvaăsolicitaăeliberareaăuneiănoiăautoriza iiădeăfunc ionare.
Art.33 (1)ă Înăcazulădeterior riiăautoriza ieiădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeă
alimenta ieă public ,ă operatorulă economică vaă solicitaă eliberareaă unuiă duplicată ală autoriza ieiă deă
func ionare.
(2)ă Înă cazulă pierderiiă autoriza ieiă deă func ionareă privindă desf şurareaă activit iiă deă
alimenta ieăpublic ,ăoperatorulăeconomic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând
aăsolicitaăeliberareaăunuiăduplicatăalăautoriza ieiădeăfunc ionare.ă
Art.34 (1)ăAutoriza iaădeăfunc ionareăpoateăfiăanulat ăoricând,ădac ănuăseărespect :
- obiectulădeăactivitateămen ionatăpeăavizulăprogramădeăfunc ionare;
- orarulădeăfunc ionareăaprobat;
- normeleădeăestetic ,ăcur enieăşiăigien ăpublic ;
- normeleădeăconvie uireăsocial ,ăordineăşiălinişteăpublic ;
- cerin eleăşiăcriteriileăceăauăstatălaăbazaăeliber riiăavizuluiăprogramădeăfunc ionare;
- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
- existen aă unoră reclama iiă întemeiate,ă laă constatareaă Birouluiă Poli iaă Local ă dină cadrulă
Prim rieiăComunei Ozun sauăaăaltorăinstitu iiăabilitate.
- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
(2)ă Anulareaă avizuluiă programă deă func ionareă seă faceă prină Dispozi iaă Primaruluiă Comunei
Ozun la propunerea organului constatator.
CAPITOLUL IV
AUTORIZA IEăDEăFUNC IONAREăPENTRUăDESF ŞURAREA
ACTIVIT IIăECONOMICEăCUăEXCEPTIAăCELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA
CARE AU COD CAEN 5530 RESPECTIV 5540
A. Cerin eăşiăcriteriiăceătrebuiescăîndepliniteăînăvedereaăeliber riiăautoriza ieiădeăfunc ionareă
pentruădesf şurareaăactivit iiădeăeconomice,ăcu exceptia celorădeăalimenta ieăpublica care
au cod CAEN 5530 respectiv 5540 în Comuna Ozun
Art.35ă Cerin eă şiă criteriiă înă bazaă c roraă seă voră eliberaă autoriza iileă deă func ionareă pentruă
desf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieăpublic ,ăsunt:
a)ăCorelareaădesf şur riiăactivit iiăeconomice într-o structur ăcorespunzatoare cuăcon inutulă
certificatuluiă deă urbanismă şiă ală autoriza ieiă deă construire,ă cuă respectareaă regulamentuluiă locală deă
urbanism.
b)ă Respectareaă prevederiloră legaleă înă materieă deă urbanismă cuă privireă laă construc iile,ă
modific rileăconstruc iilorăsauăamenaj rileăcareăseăfacăpentruădeschidereaăpunctuluiădeălucru.

c)ăDesf şurareaăuneiăactivit iăeconomiceăcivilizate,ăcuărespectareaăcondi iilorădeăprotec ieăaă
vie ii,ăs n t ii,ăsecurit iiăşiăintereselorăeconomiceăaleăconsumatorilorăprecumăşiăaămediului.
d)ă Îndeplinireaă cerin eloră profesionaleă deă c treă personalulă angajată pentruă exercitareaă deă
activit iă comercialeă cuă produseă dină sectorulă deă alimenta ieă public ,ă conformă prevederiloră O.G.ă
nr.99/2000,ărepublicat .
e)ăRespectareaălegisla ieiăprivindăordineaăşiălinişteaăpublic .
f)ă Unit ileă economice îşiă voră organizaă şiă desf şuraă activitateaă înă aşaă felă încâtă func ionareaă
lor,ă accesulă clien iloră şiă aprovizionarea,ă s ă nuă produc ă prejudiciiă persoaneloră careă locuiescă înă zonaă
amplasamentuluiăunit ii.
g)ăUnitateaăs ănuăfieăreclamat ăcuăprivireălaăderanjulăstradalăînăzonaălocaluluiărespectiv.
h)ăUnitateaăamplasat ăînăzonaădeăcaseăaăcomuneiăs ăprezinteăacordulăproprietarilorăimobileloră
cuădestina iaădeălocuin ,ăcuăcareăseăînvecineaz ăînădreapta,ăstângaăşiăspateleăunit iiăşiăaăcelorăsituateă
deăcealalt ăparteăaădrumului/str ziiăcorespondent/ ăunit ii.
i)ăUnitateaăamplasat ălaă parterulăblocurilorăsauălaăsubsolul/parterulăunorăcl diriăcolectiveăs ă
prezinteă acordulă asocia ieiă deă proprietariă şiă acordulă veciniloră ceiă maiă apropia iă peă orizontal ă şiă
vertical .
j)ăUnitateaăesteăobligat ăs ăasigureălinişteaăşiăordineaăpublic ăatâtăînăinteriorulălocaluluiăcâtăşiă
peă suprafa aă deă terenă aferent ă localuluiă prină personală specializată angajată sauă prină contractareaă
serviciiloră deă paz ă şiă protec ie,ă înă m sur ă s ă intervin ă cuă operativitateă pentruă rezolvareaă situa iloră
legateădeăpersoaneleăcareăauăfrecventatălocalul,ăpentruăunit ileăcareăfunc ioneaz ăpesteăoraă2200.
Înăsitua iaăînă careăseăconstat ăc ăm surileăluateăprină personalulăangajatăsauăfirmaădeăpaz ăşiă
protec ieă nuă suntă deă natur ă aă solu ionaă situa iileă deă tulburareă repetat ă aă liniştiiă şiă ordiniiă publice,ă
Prim riaă Comuneiă Ozună îşiă rezerv ă dreptulă deă aă reduceă orarulă deă func ionareă sauă deă aă retrageă
autoriza iaădeăfunc ionare.
k)ă Unitateaă esteă izolataă fonică corespunz toră astfelă încâtă s ă nuă seă dep şeasc ă limitaă maxim ă
admis ăaăzgomotului,ăinăexteriorăconformăO.M.S.ă536/1997;
l)ă Pentruă unit ileă economice cuă ună programă deă func ionareă pesteă oreleă 2200, este necesar
îndeplinireaăurm toarelorăcondi ii:
- unitateaăs ănuăfieăreclamat ăînămodăîntemeiatădeăc treăveciniiălimitrofiădatorit ăzgomotuluiă
provocatădeămuzic ;
- s ănuăexisteăreclama iiăcuăprivireălaăderanjulăstradalăînăzonaălocaluluiărespectiv,
provocat ca urmare a activit iiădesf şurateădeărespectivulăagentăeconomic.
B.ăProceduraădeăeliberareăaăautoriza ieiădeăfunc ionareăpentruădesf şurareaăactivit iiă
economiceăcuăexceptiaăcelorădeăalimenta ieăpublic ăcareăauăcodăCAENă5530ărespectivă5540,ăîn
Comuna Ozun
Art.36 Pentruă eliberareaă autoriza ieiă privindă desf şurareaă activit iiă economice cu exceptia
celor de alimenta ieăpublic ăcare au cod CAEN 5530 respectiv 5540, solicitantulăvaăînaintaăPrim rieiă
ComuneiăOzunăurm toareleădocumente:
1. Cerere pentru eliberarea autoriza ieiădeăfunc ionareă– formular tip - Anexa nr. 6;
2.ă Acordurileă tuturoră veciniloră limitrofi,ă persoaneă fiziceă (cuă careă seă învecineaz ă peă plană
orizontală şiă vertical)ă referitoră laă orarulă deă func ionareă şiă activitateaă desf şurat ă – formular tip sub
semn tur ăprivat ă– Anexa nr. 4;
Înă cazulă unoră reclama iiă careă seă dovedescă aă fiă întemeiate,ă Prim riaă Comuneiă Ozună poateă
reduceă unilaterală orarulă deă func ionareă sauă atunciă cândă situa iaă oă cereă poateă anulaă sauă suspendaă
autoriza iaădeăfunc ionare,ălaăpropunereaăorganului constatator.
Constatareaă temeinicieiă reclama iiloră seă faceă deă c treă institu iileă abilitate,ă şiă deă c treă Biroulă
Poli iaăLocal ădinăcadrulăPrim rieiăComunei.

Înăsitua iaăînăcareăcauzeleăcareăauădusălaăreducereaăoraruluiădeăfunc ionareăauăfostăremediate,
laăcerereaăoperatoruluiăeconomic,ăseăpoateăreveniălaăorarulăini ialădeăfunc ionare.
3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);
4.ăCertificatulădeăînregistrareălaăOficiulăRegistruluiăComer ului;
5. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990
privindă Registrulă Comer ului,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă respectivă aă Legiiă nr.ă
359/2004ă privindă simplificareaă formalit iloră laă înregistrareaă persoaneloră fiziceă autorizate,ă
întreprinderiloră individuale,ă întreprinderiloră familialeă şiă persoaneloră juridice,ă înregistrareaă fiscal ă aă
acestora,ă precumă şiă laă autorizareaă func ion riiă persoaneloră juridice,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare;
6.ă Actă constitutivă ală societ iiă (statut,ă contract de societate) sau certificat de înregistrare
men iuniă şiă rezolu iaă emis ă deă Oficiulă Registruluiă Comer uluiă înă bazaă prevederiloră O.U.G.ă
nr.44/2008,ă privindă desf şurareaă activit iloră economiceă deă c treă persoaneă fiziceă autorizate,ă
întreprinderi individualeăşiăîntreprinderiăfamiliale;
7.ăDovadaăde ineriiălegaleăaăspa iului;
8. Declara iaăpeăproprieăr spundereăaăsolicitantuluiă– formular tip – Anexa nr. 5.
9. Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;
Art.37 Autoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiăeconomice vaăfiăeliberat ălaă
cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, deăc treăPrim riaăComuneiăOzun,ă
prinăgrijaăCompartimentuluiăadministrativăgospod resc.
Art.38 Autoriza iaă deă func ionareă vaă fiă înseriat ă şiă numerotat ,ă vaă prezentaă elementeă deă
siguran ăspecificeăşiăvaăfiăformat ădinădou ăp r i,ăunaăcareăvaăr mâneăînăeviden aăPrim rieiăComuneiă
Ozună şiă cealalt ă parteă careă vaă fiă eliberat ,ă cuă respectareaă prevederiloră prezentuluiă regulament,ă
operatorului economic,ăînăbazaădocumenta ieiădepuseălaăprim rie.
Art.39 Autoriza iaădeăfunc ionareăvaăcuprindeăşiăorarulădeăfunc ionare.
Art.40 (1)ăVizareaăanual ăesteăobligatorieăpân ălaădataădeă31ămartieăaăfiec ruiăan,ădup ăcareă
seă percepă major riă deă întârziereă conformă legisla ieiă înă vigoare.ă Taxaă seă stabileşteă anuală de catre
Consiliul Local al Comunei Ozun.
(2) Pentruă agen iiă economiciă nouă înfiin a i,ă autoriza iileă men ionateă anterioră seă solicit ă ă deă
c treăaceştiaăînătermenădeămaximumă1ălunaădeălaădataăînceperiiăactivit ii;
(3)ăVizareaăanual ăseăfaceăînăbazaăsolicit riiăscriseăaăoperatoruluiăeconomică – formular tip –
Anexa nr. 8.
Art.41 Taxa pentru autoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiăeconomce
seăpl teşteălaăcasieriaăPrim rieiăComuneiăOzunăsauăprinăordinădeăplat ăînăcontulăbugetuluiălocal,ăodat ă
cuă depunereaă documenta iei,ă operatorulă economică neputându-se considera autorizat decât în
momentulăeliber riiăautoriza ieiădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiăeconomice. O copie a
documentuluiădeăplat ăseăvaăanexaălaădocumenta ie.
Art.42 Taxaăprivindăautoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiă economice se
va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici.
Art.43 Taxaăprivindăautoriza iaădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeăeconomiice,
câtăşiătaxaăpentruăvizareaăanual ăaăacesteiaăesteăprevǎzutǎăînăHotǎrâreaăConsiliuluiăLocalăaăComuneiă
Ozunăprivindăimpoziteleăşiătaxeleălocaleăaprobatǎăanual.
Art.44 Responsabilitateaăîncas riiătaxeiă men ionateă revine Compartimentului de impozite si
taxeădinăcadrulăPrim rieiăComuneiăOzună.
Art.45 (1)ă Modific rileă laă autoriza iaă deă func ionareă referitoareă laă dateleă deă identificareă aleă
operatoruluiă economică autorizată prină autoriza iaă deă func ionareă (denumire,ă form de organizare,
sediulăsocial)ăprecumăşiăceleăreferitoareălaătipulădeăunitateăcuăp strareaăcoduluiăCAEN,ăvorăfiăoperateă
în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2)ă Înă situa iaă înă careă apară modific riă referitoareă laă tipulă deă unitateă (cuă modificarea codului
CAEN),ăadresaăpunctuluiădeălucru,ăsuprafa aăunit iiăşiăorarulădeăfunc ionare,ăoperatorulăeconomicăvaă
solicitaăeliberareaăuneiănoiăautoriza iiădeăfunc ionare.
Art.46 (1)ă Înă cazulă deterior riiă autoriza ieiă deă func ionareă privindă desf şurarea activit iiă
economice,ăoperatorulăeconomicăvaăsolicitaăeliberareaăunuiăduplicatăalăautoriza ieiădeăfunc ionare.
(2)ăÎnăcazulăpierderiiăautoriza ieiădeăfunc ionareăprivindădesf şurareaăactivit iiădeăalimenta ieă
public ,ă operatorulă economică vaă declaraă nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita
eliberareaăunuiăduplicatăalăautoriza ieiădeăfunc ionare.ă
Art.47 (1)ăAutoriza iaădeăfunc ionareăpoateăfiăanulat ăoricând,ădac ănuăseărespect :
- obiectulădeăactivitateămen ionatăpeăavizulăprogramădeăfunc ionare;
- orarulădeăfunc ionareăaprobat;
- normeleădeăestetic ,ăcur enieăşiăigien ăpublic ;
- normeleădeăconvie uireăsocial ,ăordineăşiălinişteăpublic ;
- cerin eleăşiăcriteriileăceăauăstatălaăbazaăeliber riiăavizuluiăprogramădeăfunc ionare;
- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;
- existen aă unoră reclama iiă întemeiate,ă laă constatareaă Birouluiă Poli iaă Local ă dină cadrulă
Prim rieiăComuneiăOzunăsauăaăaltorăinstitu iiăabilitate.
- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.
(2)ă Anulareaă avizuluiă programă deă func ionareă seă faceă prină Dispozi iaă Primaruluiă Comuneiă
Ozun la propunerea organului constatator.
CAPITOLUL V
SANC IUNI
Art. 48 Conform H.G. nr. 333/ 2003, constituieă contraven ii,ă dac ă nuă auă fostă s vârşiteă înă
astfelă deă condi iiă încât,ă potrivită legiiă penale,ă s ă constituieă infrac iuni, se amendeaz dup ă cumă
urmeaz :
a) desf şurareaă activit iiă deă alimenta ieă public ă deă c treă unit ileă tipă restaurantăăăăăăăăăăă
„Autoriza ieă deă func ionareă pentruă desf şurareaă activit iiă deă alimenta ieă public ”, cu suspendarea
activit iiă comercialeă pân ă laă dataă autoriz riiă şiă cuă amendaă deă laă 1000ă leiă laă 1500ă leiă pentruă
persoaneleăfiziceăşiădeălaă1500ălaă2500ăleiăpentruăpersoaneăfiziceăautorizate,ăîntreprinderiăindividuale,ă
întreprinderiăfamiliale,ăsociet i comerciale;
b) desf şurareaă activit iiă economice,ă cuă exceptiaă celoră deă alimentatieă publicaă careă auă codă
CAENă 5530ă sauă codă CAENă 5540,ă f r ă aă de ineă „Autoriza ieă deă func ionareă pentruă desf şurareaă
activit iiăeconomiceăcuăexceptiaăcelorădeăalimentatieăpublica”,ăcuăsuspendareaăactivit iiăeconomceă
pân ălaădataăautoriz riiăşiăcuăamendaădeălaă1000ăleiălaă1500ăleiăpentruăpersoaneleăfiziceăşiădeălaă1500ă
la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,
societ iăcomerciale;
c) nevizarea „Autoriza ieiă deă func ionareă pentruă desf şurareaă activit iiă deă alimenta ieă
public ” sau a „Autoriza ieiă deă func ionareă pentruă desf şurareaă activit iiă economiceă cuă exceptiaă
celoră deă alimenta ieă public ” în termenul legal, cu suspendareaă activit iiă economice/comercialeă
pân ălaădataăviz riiăautoriza ieiăşiăcuăamendaădeălaă1000ăleiălaă1500ăleiăpentruăpersoaneleăfiziceăşiădeă
la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,
societ iăcomerciale;
d) desf şurareaăexerci iuluiăcomercialăf r ăaăde ineă„Avizulăprogramădeăfunc ionare” deăc treă
operatoriiăeconomiciăceădesf şoar ăactivit iăcomercialeăşiădeăprest riăserviciiăcuăamend ădeălaă1000ă
lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şiă deă laă 1500ă laă 2500ă leiă pentruă persoaneă fiziceă autorizate,ă
întreprinderiăindividuale,ăîntreprinderiăfamiliale,ăsociet iăcomerciale;

e) nevizarea „Avizuluiăprogramădeăfunc ionareăînătermenulălegal”,ăcuăamend ădeălaă1000ăleiălaă
1500 lei pentru persoanele fiziceă şiă deă laă 1500ă laă 2500ă leiă pentruă persoaneă fiziceă autorizate,ă
întreprinderiăindividuale,ăîntreprinderiăfamiliale,ăsociet iăcomerciale;
f) împiedicareaăsauăobstruc ionareaăsubăoriceăform ,ădeăc treăcomerciantă sauădeăoricareăalt ă
persoan ,ă aă organelor deă controlă abilitateă aă Prim rieiă Comuneiă Ozună înă exercitareaă atribu iiloră loră
privindăcontrolulărespect riiăprevederilorăprezenteiăhot râriăconstituieăcontraven ieăşiăseăsanc ioneaz ă
cuăamend ădeălaă1500ăleiălaă2500ălei;
g) înc lcareaă prevederiloră Autoriza ieiă deă func ionare/Avizuluiă programă deă func ionareă prină
nerespectareaăobliga iilorăprev zuteăînăacestea,ăînăcazulăînăcareăacesteăfapteănuăconstituieăcontraven iiă
stabiliteăprinăalteăacteănormativeăînăvigoare,ăseăsanc ioneaz ăcuăamend ădeălaă1000ălaă1500ălei pentru
persoaneăfiziceăşiădeălaă1500ălaă2500ăleiăpentruăpersoaneăfiziceăautorizate,ăîntreprinderiăindividuale,ă
întreprinderiăfamiliale,ăsociet iăcomerciale.
Art. 49 Constatareaă contraven iiloră şiă aplicareaă sanc iuniloră deă laă art.48 seă faceă deă c treă
organeleădeăcontrolăabilitateăaleăPrim rieiăComuneiăOzunăşiăprinăagenții Poli ieiăLocaleăOzun.
Art. 50 Contraven iiloră prev zuteă laă art.ă 48 liă seă aplic ă dispozi iileă O.G.ă nr.2/2001ă privindă
regimulă juridică ală contraven iiloră aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legeaă nr.ă 180/2002ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăinclusivăposibilitateaăachit riiăînătermenădeăcelămultă48ădeăoreă
deălaădataăînmân riiă procesuluiăverbală oriădup ă caz,ădeălaădataă comunic riiăacestuiaăaăjum tateădină
minimul amenzii.
Art. 51 Împotriva procesului-verbalădeăconstatareăşiăsanc ionareăaăcontraven ieiăseăpoateăfaceă
plângereăînătermenădeă15ăzileădeălaădataăînmân riiăsauăcomunic riiăacestuia.
Art. 52 Înăcazulăînăcareăpersoaneleăsanc ionateăcontraven ionalănuăs-au conformat în termen
m suriloră dispuseă prină procesulă verbală deă constatareă şiă sanc ionareă aă contraven ieiă sauă Dispozi ieiă
Primarului Comunei Ozun,
autoritatea administra ieiă publiceă localeă vaă sesizaă instan eleă
judec toreşti.
CAPITOLUL VI
ANEXE
Art.53 Seăaprob ăutilizareaăurm toarelorăformulareăcuprinseăînăCapitolulăVIă- Anexe
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Codulăfiscalăprevedeăurm toarele:
Art. 268. - (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea
unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 15
lei inclusiv, in mediul rural, si de pana la 80 lei inclusiv, in mediul urban.
(11) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31
decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul
taxei prevazute la alin. (1).
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii
activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.
656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 - restaurante si 5540 - baruri,
datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza
administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 4195 lei. La
nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al
Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza
teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.
(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in
cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre
primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de
comercializare.

Înăvedereaăduceriiălaăîndeplinireăaăcelorăprev zuteămaiăsus,ăexist ănecesitateaăunuiă
setă deă reguli,ă peă careă v ă înainteză înă formaă unuiă regulament,ă solicitându-v ă s ă dezbatețiă
proiectul.
Cu respect,
PRIMAR,

Lect.univ.dr.Ráduly István

