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Nr.4313/25.02.2011 
                     
       

EXPUNERE DE MOTIVE 
-privind necesitatea aprobării noului regulamentde autorizare şi desfăşurare a activităţilor  

comerciale pe raza municipiului Reghin 
 

 Reglementarea modului de organizare şi desfăşurare a întregii activităţi comerciale şi a 
utilizării resurselor în comerţ este important deoarece activitatea comercială în municipiul 
Reghin este o activitate curentă ce influenţează viaţa de zi cu zi a fiecărui cetăţean.  
 Prin noul regulament de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale se stabilesc 
condiţiile generale şi specifice de funcţionare pentru fiecare categorie de unitate comercială, în 
strânsă corelare cu ordonanţa nr. 99/2000 (R) în care se stabilesc principiile generale privind 
desfăşurarea activităţii comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi 
serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, 
securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. 
 Pe de o parte, în activitatea curentă a rezultat că prin aplicarea HCL 11/2008 s-au 
constatat o serie de situaţii în care unităţile de alimentaţie publică produc în mod repetat tulburări 
a liniştii publice, creând astfel disconfort locatarilor spaţiilor cu destinaţie de locuinţă cu care se 
învecinează.  
 Pe de altă parte, din experienţa acumulată în timp, în urma controalelor efectuate şi a 
reclamaţiilor primite la instituţia noastră, considerăm necesară şi reglementarea activităţilor 
comerciale producătoare de disconfort fonic, cum ar fi spălătoriile auto, atelierele mecanice, 
ateliere de reparaţii auto, unităţile de producţie, etc. aflate în zone rezidenţiale, în zone de 
locuinţe, unde aduc prejudicii cetăţenilor din vecinătate.   
 Prezentul proiect de hotărâre stabileşte câteva măsuri care urmăresc tocmai soluţionarea 
situaţiilor sus menţionate, pornind de la reducerea programului de funcţionare şi terminând cu 
reglementarea unor instrumente juridice prin intermediul cărora autoritatea publică locală să 
poată interveni eficient în soluţionarea problemelor apărute până în prezent. 
 Cu motivarea celor de mai sus, propunem adoptarea unui nou regulament mai ferm şi mai 
exact, de autorizare a unităţilor comerciale aflate în municipiul Reghin, ca fiind un mijloc de 
soluţionare a cazurilor de încălcare a normelor de convieţuire socială. 
 Conform prevederilor legale ale Legii nr.215/2001 cu modificările şi completările 
ulterioare Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 
interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau centrale. De asemenea art.36, alin.2 lit.d), stabileşte în sarcina 
autorităţii deliberative atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni. În 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare al 
consiliului cere o altă majoritate.    
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