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Nr.3038/20.02.2012        Aprobat, 
          PRIMAR 
              ing. NAGY ANDRÁS 
 
                     
       

REFERAT DE SPECIALITATE 
-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. Noile completări s-au făcut ţinând cont şi de următoarele acte 
normative: Legea nr.61/1991 – pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice;  Legea nr.12/1990 (R) – privind protejarea populaţiei împotriva unor 
activităţi comerciale ilicite; OG nr. 2/2002 – privind regimul juridic al contravenţiilor  
 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 unei hotărâri de consiliul local privind noul 
regulament de autorizare a unităţilor comerciale aflate în municipiul Reghin, ca fiind un mijloc mai ferm 
şi mai exact, de soluţionare a cazurilor de încălcare a normelor de convieţuire socială. 
  
       Avizat, 
       SECRETAR 
       Gabriela Koss 
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