
ROMANIA                                                                                                                                                                         
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  stabilirii  unor fapte de natura contraventionala  si regimul sanctionator al 

acestora privind desfasurarea unor activitati comerciale pe raza Orasului Huedin.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale.

   Urmare a referatului  nr. 26014/ 21.04.2017 , depus  de Sef Serviciu Politia Locala , prin care se

propune stabilirea unor contraventii  si a regimului sanctionator al acestora in domenii privind activitatea

comerciala pe raza Orasului Huedin. 

             Având în vedere proiectul de hotărâre nr.3849/24.04.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie publică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședința din data de 24.04.2017.

          Luând în considerare prevederile art. 2, alin. 2 din O.G. Nr 2/2001 privind regimul juridic al

contraventiilor,  aprobată prin Legea  180/2002 cu  modificările și  completările ulterioare,  ale Legii  nr.

12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, ale O.G. Nr

99/2000 privind comercializarea produselor  și serviciilor de piața,  aprobată prin Legea nr 650/2002, ale

Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, modificata prin Legea nr. 496/2004,ale

Legii  nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ale O.U.G.

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată cu modificarile și completarile ulterioare,

ale H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. Nr 99/2000 si ale H.G.

nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator; art 36, alin.1,2, lit. c, d, , alin 5

lit.a, alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 36, alin. 2, lit.d,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

               H O T A R A S T E 

    Art.1. Se aprobă stabilirea unor fapte de natură contravenționala și regimul sancționator al acestora

privind desfășurarea unor activități comerciale pe raza Orașului Huedin, după cum urmează :

    1.Efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevazute de Codul Comercial,fara indeplinirea

procedurilor  legale de autorizare,functionarea  fara  detinere a  punctului  de lucru  a  registrului  unic  de

control,a  certificatului  constatator  emis  de  Oficiul  Registrului  Comertului,a  avizelor,aprobarilor  si

autorizatiilor prevaazute de lege, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei ,la 1000 lei;

    2. Nedetinerea la punctul de lucru a documentelor mentionate la punctul 1 sau refuzul de a le prezenta

organelor de control,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

    3. Refuzul de a permite efectuarea controlului,se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei,la 2000 lei;

  4.  Lipsa  buletinelor  de  verificare  metrologica  pentru  cantare  ,aparate  de  taxat  sau  orice  altfel  de

dispozitive de masurare,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

  5. Neafisarea orarului de functionare aprobat in mod vizibil  din exterior  si nerespectarea acestuia,se

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei ,la 1000 lei;



 6.  Neafisarea  preturilor  produselor  comercializate  si  a  tarifelor  serviciilor  prestate  conform

reglementarilor legale in vigoare,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

   7.  Lipsa documentelor de provenienta pentru produsele comercializate,se sanctioneaza cu amenda de la

1000 lei,la 2000 lei si cu confiscarea marfurilor care fac obiectul contraventiei;

    8. Comercializarea de produse din import fara traducere in limba romana,se sanctioneaza cu amenda de

la 500 lei,la 1000 lei;

   9. Comercializarea de produse a caror calitate nu este atestata prin certificate de calitate ,se sanctioneaza

cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

  10.  Comercializarea  de  produse care nu  au  specificat  termenul  de  valabilitate,sau  cu  termenul  de

valabilitate expirat ,se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei,la 1500 lei;

  11.  Punerea  in  vanzare a  produselor  alimentare  ambalate,avand ambalajul  deteriorat  sau  distrus,se

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

   12. Asezarea direct pe pardosea a produselor  alimentare destinate comercializarii,se sanctioneaza cu

amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

    13. Punerea in consum a produselor neomologate,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

   14. Vanzarea de produse cu lipsa la cantar sau masuratoare,se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei, la

2500 lei;

  15.  Utilizarea  de  cantare  sau  orice  alte  dispozitive  de  masurare  modificate,in  vederea  savarsirii

contraventiei prevazute la punctul 14,se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei, la 2500 lei;

   16.Comercializarea de produse cu pret redus fara afisarea corespunzatoare a preturilor,se sanctioneaza

cu amenda de la 600 lei, la 1000 lei;

  17.  Nerespectarea prevederilor  legale  privind  sectorizarea  marfurilor  cu  pret  redus  in  raioane/spatii

special amenajate pentru aceasta operatiune sau in cadrul acelorasi raioane,caz in care trebuie sa fie bine

individualizate,se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei, la 1000 lei;

   18. (1) Nerespectarea de catre agentii economici a programului de aprovizionare aprobat,se sanctioneaza

cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

         (2) In cazul repetarii contraventiilor, Comisia de aprobare a autorizatiilor si orelor de functionare 

poate hotari retragerea autorizatiei de functionare eliberata pentru structura de vanzare respecti

    19. Utilizarea garajelor amplasate amplasate pe domeniul public sau privat al statului

in  alte  scopuri  decat  pentru  gararea  autovehicolelor,se  sanctioneaza  cu  amenda  de  la

1000 lei, la 2000 lei si anulareaa/rezilierea abonamentului sau contractului de inchiriere  pentru terenul

ocupat,dupa caz; 

    20. Comercializarea de bauturi alcoolice, tutun inincinta sau in apropierea unitatilor scolare,la o distanta

mai mica de 100 m se sancționează cu amenda de la 1000 lei, la 1500 lei;

    21. Neinregistrarea la Primaria Orasului Huedin, pana la data controlului, a documentatiei  prevazute de

lege in vederea obtinerii autorizatiei si orarul de functionare se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei, la

2000 lei și suspendarea activitatii de la lucru, pana la inregistrarea documentatiei;

    22. Necompletarea cu datele solicitate, in termenul stabilit,a documentatiei depuse la Primaria Orasului

Huedin in vederea obtinerii autorizatiei si orarului de functionare se sanctioneaza cu amenda de la 1000

lei, la 2000 lei si suspendarea activitatii de la punctul de lucru,pana la completarea documentatiei;



   23.  Nedepunerea  in  termen  a  documentatiei  in  vederea  acordarii  vizei  anuale  a  autorizatiei  de

functionare eliberata de primarie pentru activitatile care necesita viza se sanctioneaza cu amenda de la

1000 lei, la 2000 lei;

     24. Neridicarea autorizatiei emisa de Primaria Orasului Huedin,in termen de 20 de zile de la data la

care s-a primit instiitarea scrisa in acest sens se sanctioneaza cu amenda  de la 500 lei, la 1000 lei;

   25.  Neintocmirea  planului  de  paza  avizat  de  catre  Politia  Orasului  Huedin,de  catre  proprietarii

localurilor de alimentatie publica (cafe-baruri, restaurante si altele similare), care au orar de functionare

peste orele 23:00 se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei, la 2500 lei;

   26.  Utilizarea  propietatii  comune  fara  acordul  majoritatii  proprietarilor  membri  ai  asociației  de

proprietari și al proprietarilor direct afectați de vecinatate se sancționează cu amendă de la 500 lei, la 1000

lei.

     Art.2. Se aprobă stabilirea unor fapte de natura contraventionala  si regimul sanctionator al acestora

privind  activitatile desfasurate in piete ,  hala agroalimentara si obor ,dupa cum urmeaza :

    1. Neafisarea la  locul de desfasurare a  activitatii,  a numelui/denumirea, domiciliul/adresa sediului

social,  codul  fiscal,  numarul  de inregistrare  la  Oficiul  Registrului  Comertului  si,  dupa  caz,  a  copiei

certificatului de producator eliberat in conditiile H.G. nr. 661/2001 se sanctioneaza cu amenda de la 200

lei, la 400 lei;

      2. Nedetinerea la locul de desfasurare a activitatii a autorizatiilor,aprobarilor,avizelor   

stabilite  prin  lege  necesare  functionariisi,dupa  caz,  a  certificatelor  de  prroducator  in  original,se

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

      3. Lipsa buletinelor de verificare metrologica pentru cantare sau orice altfel de dispozitive de masurare

utilizate se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,laa 1000 lei;

   4.Neprezentarea  la  solicitarea  organelor  de  control,a  documentelor  mentionate  la  punctul  2  se

sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei,la 2000 lei;     

     5. Lipsa documentelor de provenienta pentru produsele comerciale se sanctioneaza cu amenda de la

1000 lei,la 2000 lei, si cu confiscarea marfurilor care fac obiectul contraventiei;

  6.Neafisarea  preturilor  produselor  comercializate  si  a  tarifelor  serviciilor  prestate,conform

reglementarilor legale in vigoare se sanctioneaza cu amenda de ma 500 lei,la 1000 lei;

      7. Comercializarea de produse din import fara traducere in limba romana se sanctioneaza cu amenda

de la 500 lei,la 1000 lei;

       8. Comercializarea de produse a caror calitate nu este atestata prin certificate de calitate se 

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

    9.  Comercializarea  de produse care nu  au specificat  termenul  de valabilitate sau  cu  termenul de

valabilitate expirat,se sanctioneaza cu amenda de la 800 lei,la 1500 lei;

   10. Punerea in vanzare a produselor  alimentare ambalate care au ambalajul deteriorat sau distrus se

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

    11. Asezarea direct pe platoul pietei a produselor alimentare destinate comercializarii se sanctioneaza cu

amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

     12. Punerea in consum a produselor neomologate se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;



     13. Vanzarea de produse cu lipsa la cantar sau masuratoare se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei, la

2500 lei;

  14.  Utilizarea  da  cantare  sau  orice  alte  dispozitive  de  masurare  modificate,in  vederea  savarsirii

contraventiei prevazute la punctul 13 se sanctioneazaa cu amenda de la 1000 lei, la 2500 lei;

    15. Achizitionarea de marfuri in scop de ravanzare se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei;

  16.  Desfasurarea  de  activitati  comercia  utilizand,in  acelasi  timp,atat  calitatea  de  persoana  fizica

autorizata/intreprindere individuala/intreprindere famiala,cat si cea de producator agricol,se sanctioneaza

cu amenda de la 1000 lei, la 2500 lei;

    Art. 3. Se aprobă stabilirea unor fapte de natura contraventionala  si regimul sanctionator al acestora

privind  activitatile de comert  stradal,si  comert  stradal desfasurat  la  gherete,tonete,panouri  publicitare

mobile,suporti,etc, dupa cum urmeaza :

   1. Neinscriptionarea mobilierului stradal cu: denumirea firmei, sediului firmei, sediul social, numarul

autorizatiei de construire, numarul abonamentului de comert stradal sau a contractului de inchiriere pentru

terenul ocupat, dupa caz,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

   2. Nedetinerea la punctul de lucru a abonamentului de comert stradal sau a contractului de inchiriere

pentru terenul ocupat,dupa caz, precum si a tuturor autorizatiilor, aprobarilor, avizelor stabilite prin lege,

necasare functionarii, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

  3.  Expunerea  spre  vanzare sau  comercializarea  in  standuri,vitrine,chioscuri,a  oricaror  materiale  cu

caracter obscen,contrar bunelor moravuri,se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

    4. Ocuparea fara forme legale a domeniului public sau privat al statului cu panouri publicitare mobile

de orice fel,se sanctiuneaza cu amenda de la 500 lei,la 1000 lei;

     5. Desfasurarea activitatii de comert stradal ambulant in alte locuri decat cele autorizate,se 

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

     6. Desfasurarea activitatii de comert stradal ambulant fara detinerea autorizatiilor prevazute de lage,se

sanctioneaza cu amenda de la  500 lei,la 1000 lei;

     7. amenajarea teraselor de alimentatie publica sezoniere pe domeniul public,fara detinerea autorizatiei

de construire,a abonamentului de comert stradal sau a contractului de inchiriere pentru terenul ocupat si

fara respectarea conditiilor aprobate de catre Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si de urbanism se

sanctioneaza cu amenda de la 500 lei, la 1000 lei;

    8. Articolele de mobilier  stradal (gherete,tonete,panouri publicitare mobile,suporti,etc),amplasate pe

domeniul  public  sau privat  al  statului  fara  autorizatie  de construire  si  fara  achitarea  taxelor  aferente

ocuparii terenului,vor fi ridicate de catre proprietari in urma somatiei,in termen de maxim 24 de ore de la

instiintarea proprietarului -  in cazul gheretelor  si tonetelor  si imediat  – in cazul celorlalte articole de

mobilier stradal;

     9. Gheretele si tonetele la care nu se desfasoara activitate comerciala o perioada de timp mai mare de

30 de zile consecutive,vor  fi ridicate de pe domeniul public  de catre proprietari,indiferent daca taxele

aferente ocuparii terenului au fost achitate;   

    10.Mobilierul stradal va fi intretiunut in mod corespunzator,curat,atat in interior cat si in exterior,fara sa

fie indoit sau distrus;



      11. In cazul in care proprietarii mobilierului stradal nu se conformeaza somatiilor primite,termenelor

stabilite  si  nu  se  respecta  masurile  dispuse  prin  procesele-verbale  de  constatare  a  contraventiilor

incheiate,mobilierul stradal va fi ridicat pe cale administrativa de catre societatea/institutia desemnata in

vederea efectuarii unor  astfel de operatiuni,prin grija serviciului de Politie Locala  din cadrul Primariei

Orasului Huedin;

    12. Nerespectarea prevederilor continute la punctele 8,9,10 se sancționează cu amenda cuprinsă între

1000 lei și 2000 lei.

Art. 4. Contarvențiile prevăzute la art.1, art.2, art. 3 , le sunt aplicabile prevederile OG. 2/2001

privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările la zi.

Art.  5. Persoana  fizica/juridică  sancționată  contravențional  conform  prevederilor  prezentului

proiect de hotărâre poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal

jumatate din minimul amenzii stabilite.

Art. 6 In cazul contavențiilor prevazute la art 1,art. 2.art 3, se poate aplica și măsuna confiscării

bunurilor  sau produselor conform prevederilor  Legii  12/1990 cu modificările la zi  cât și din alte acte

normative în vigoare care dispun confiscări, urmare a constatătii unor fapte de natură contravențională.

Art.7  Cu data aprobării prezentei hotarari, orce alte dispoziții adoptate anterior de genul celor stabilite în 

prezenta hotărâre, se abrogă. 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Serviciul Poliția Locală din 

cadrul Primariei orașului Huedin.

Nr. 62/28.04.2017  

               Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Biro Lajos                        Cozea Dan
LS………………………


