
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Regulamentului privind  organizarea și desfășurarea 

evenimentelor de comerț stradal în Municipiul Piatra Neamț 

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege 
dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 
cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor Legii nr.650/2002 pentru aprobarea OG nr.99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, ale HG nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de 
piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 
            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.15497 din 20.05.2021, prin care Primarul  municipiului – 
dl. Andrei Carabelea propune aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de 
comerț stradal în Municipiul Piatra Neamț; 

Luând în considerare raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15776 din 21.05.2021, prin care
Serviciul Comunicare susține aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de 
comerț stradal în Municipiul Piatra Neamț; 

Având în vedere amendamentul formulat de către dl. Consilier local Jucan Adrian Gabriel, aprobat de 
Consiliul Local, respectiv: ”introducerea unui nou punct la art.14 Cap.III din anexa proiectului de hotărâre, 
care să aibă următorul conținut: taxa variabilă prevăzută la  art. 13 punctul 1  va fi aplicată de la 01.01.2022 
pentru situațiile în care cuantumul veniturilor realizate de comercianți va depăși 1.000 lei/zi raportat la 1 m2

închiriat” și amendamentul formulat d-na consilier local Tatomir Alina Mihaela și aprobat de Consiliul Local, 
respectiv: ”eliminarea punctului 10 art.8 Cap.II, respectiv declarația pe propia răspundere a solicitanților și 
înlocuirea cu sintagma - agenților economici le este interzis să participe la evenimente stradale, în situația în 
care au datorii scadente neachitate la unitatea administrativ-teritorială”. 

Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 ale Consiliului Local; 
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.s), art.139 alin.1 şi ale art.196 alin.1 lit.a) 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea evenimentelor de comerț stradal în 
Municipiul Piatra Neamț, conform anexei la prezenta; 

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului 
de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Județului Neamț în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Serviciului Comunicare,  Direcției Patrimoniu și Direcției Urbanism și Cadastru pentru luare la 
cunoștință și  conformare. 

Preşedinte de şedinţă, 
Mihai OBREJA
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CONTRASEMNEAZĂ: 
Secretarul General al Municipiului,

Oana SÂRBU


