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 Nr. inreg. 17573/03.11.2022  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru instituirea taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a 
taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare  activitatii 

economice pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023 
 

 Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale   -  Principiul autonomiei locale financiare:  

   (1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care 
autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza 
şi în limitele prevăzute de lege.  
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor 
impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii.  
   (3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să 
afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în 
domeniul lor de competenţă.  
   (4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale în conformitate cu prevederile legale.  
 

Potrivit prevederilor art 20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale: „(1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi 
responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale:  
   a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi 
potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin 
compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii;  
   c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe 
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor 
publice de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea 
unor operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se 
eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;  
   e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, 
şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;  
   g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective 
de către beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 
eficienţă;  
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   i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice 
locale;  
   j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în 
perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale 
anuale;  
   k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute  

 
Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale -  Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale : 
„Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.” 
 
 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

“orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile 

legii”.  

Articolul 6 alin. (1) şi 2 din acelaşi act normativ, comerţul în zone publice se 

desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, iar exercitarea activităţii de 

comercializare este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale, cu 

respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.  

Articolul 6 din Ordonanta 99/2000 prevede: 

(1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. 

(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului 

autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după 

caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. 

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui 

exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare. 

Autorităţile administraţiei publice, potrivit art. 11, trebuie să asigure dezvoltarea 

armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. 

Potrivit art. 475  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se instituie taxa pentru 

eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi: 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul 

local şi este de până la 20 lei, inclusiv. 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile 

locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv. 
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(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 

- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

acestor nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al 

(5) 

 
In acest sens  se propune instituirea taxei aviz program de functionare , taxei  

acord de functionare  si a taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  

privind desfasurarea activitatii ,  si aprobarea regulamentului privind instituirea si 

aplicarea taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a taxei 

pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare  activitati 

economice  pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023. 

 

  

     PRIMAR ,       COMPARTIMENT  

       ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

Ciprian George BARBU                  Geta TOMA 
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 Nr. inreg. 17588/03.11.2022  
 
 

STUDIU DE IMPACT 
 

privind instituirea taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a 
taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare activitati  

economice pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023 
 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 Potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, autorităţile 
administraţiei publice locale au competenţe în stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi 
încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror altor venituri ale unităţilor 
administrativ teritoriale.  

 Anual, în temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul 
local al Orașului Azuga aprobă taxe locale şi tarife pentru anul fiscal următor, acestea 
constituie integral venituri  proprii, inclusiv amenzile şi penalităţile aferente acestora şi sunt  
utilizate pentru acoperirea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură de la bugetele 
locale. 

 Taxele locale, ca surse de venituri proprii ale bugetelor locale  sunt reglementate de 
Titlul IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

          Având în vedere cele expuse mai sus,  se impune necesitatea adoptării unei hotărâri de 
consiliu privind aprobarea “ taxei aviz program de functionare , taxei  acord de 
functionare  si a taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind 
desfasurare activitati economice ” 

 Instituirea acestor taxe va contribui la cresterea bugetului comunitatii locale in 
vederea asigurarii fondurilor necesare  pentru întreținerea  și dezvoltarea infrastructuriii 
orasului. 

 

Impactul economico-social 

 Beneficiarul veniturilor încasate ca urmare a aplicării acestei taxe este orașul Azuga 
și cetățenii acestuia. 

 Prin încasarea acestor  taxe, investiţiile realizate din bugetul local al oraşului Azuga, 
de către  administraţia publică, ar  urma să fie parţial amortizate. 

Prin încasarea acestor  taxe se  urmareste  inregistrarea unui impact pozitiv asupra 
intregii comunitati locale, prin cresterea ofertei de noi locuri de munca direct create, 
cresterea salariilor, a vanzarilor, contribuind in final la asigurarea stabilitatii si a extinderii 
economice a orasului Azuga. 

În sprijinul operatorilor economici cu activitate turistică , de alimentaţie publică şi 
agrement,  o atentie deosebita se acorda dezvoltarii  infrastructurii oraşului, asigurarii de 
conditii optime de turistilor care vin in statiune. Se are in vedere diversificarea 
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oportunitatilor oferite turistilor pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii calificate 
schiorilor şi a copiilor care practică acest sport. 

Impactul financiar asupra bugetului local 

   Autoritatea administraţiei publice locale are în derulare obiective de investiţii 
menite să contribuie la dezvoltarea Staţiunii Azuga şi, implicit,  la creşterea nivelului de trăi 
al cetăţenilor oraşului, care se realizeaza prin cresterea veniturilor inclusiv a celor provenite 
din taxe  de autorizare si functionare. 

           Pentru echilibrarea bugetului local sunt necesare identificarea unor noi surse de venit 
provenite din taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a taxei 
pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare activitati 
economice . 

 

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

 Prezentul Studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii 281/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

 

 

Măsuri de implementare  

 

După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis: Serviciului economic, 
serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orasului Azuga spre luare la 
cunoştinţă şi punere în aplicare.  

 

 
  COMPARTIMENT        SERV ECONOMIC, 
 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

               Geta TOMA                                                      Ileana Minodora CÎRSTEA 
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Nr. inreg. 17605/03.11.2022 Anexa 10  la PROIECT de Hotarâre nr.192/2022 

 

REGULAMENT 

 

privind instituirea si aplicarea  taxei aviz program de functionare , taxei  acord de 

functionare  si a taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind 

desfasurare activitati economice pe raza localității Azuga in anul fiscal 2023 

 

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

CAPITOLUL II – AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE/ACORD DE FUNCŢIONARE  

 II.1 AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

 II.2 ACORD DE FUNCTIONARE 

CAPITOLUL III – AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII     

DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ  ŞI/SAU ALTE  ACTIVITĂŢI  RECREATIVE ŞI 

DISTRACTIVE 

 CAPITOLUL IV – SANCŢIUNI  

 CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE   

           CAPITOLUL VI – ANEXE 
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CAPITOLUL  I DISPOZIŢII GENERALE 

 Art. 1 Prezentul regulament reglementează : 

- activitatea comercială şi a serviciilor de piaţă, prevăzute în anexă la Ordonanţa nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cerinţele necesare în 

vederea desfăşurării acestor activităţi, procedura de obţinere a avizului program de 

funcţionare, acordului de functionare şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică şi alte activităţi recreative şi distractive. 

          Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice  , personelor fizice 

autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăţilor comerciale şi 

societăţi cooperatiste ce desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de 

piaţă inclusiv  activitatea de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi recreative şi distractive. 

         Art. 3 Documentele care vor fi eliberate de oraşul Azuga în vederea desfăşurării activităţilor 

de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi de alimentaţie publică şi alte 

activităţi recreative şi distractive, sunt: 

 1. Aviz program de funcţionare /acord de funcţionare - pentru operatorii economici ce 

desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii care nu se regăsesc în grupele CAEN 561- 

restaurante, 563 – baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 –  alte activităţi recreative 

şi distractive -  si pentru operatorii economici ce desfasoara activitati de închiriere sănii şi 

activităţi de agrement cu vehicule de teren: ATV-uri, snowmobile şi alte mijloace de deplasare în 

teren accidentat în oraşul Azuga - Anexa nr. 1. 

  2. Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  

şi/sau alte activităţi recreative şi distractive pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi 

de alimentaţie publică pentru unităţile de tip restaurant (grupa CAEN  561), de tip bar şi (grupa 

CAEN 563) şi pentru alte activităţi recreative şi distractive (grupa CAEN 932) - Anexa nr. 2 

Art. 4 Operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale, de prestări servicii, de 

alimentaţie publică sau alte activităţi recreative şi distractive au obligaţia depunerii 

documentaţiilor în vederea obţinerii avizului program de funcţionare/acordului de funcţionare, 

respectiv a autorizaţiei de funcţionare anual pana la expirarea termenelor prevazute in prezentul 

regulament. 
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CAPITOLUL II   AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE / ACORD DE FUNCTIONARE 

 

 Art. 5 Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au 

obligaţia obţinerii avizului program de funcţionare/acord de funcţionare eliberat de către 

Primăria oraşului Azuga, în conformitate cu prevederile art. 6, art. 8 şi art. 9 din O.G. nr. 99/2000 

republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct. 1 lit. d, pct. 6 din 

H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000, 

republicată, cât şi ale art. 26 alin. 3 din O.G. nr. 21/1992, republicată, privind protecţia 

consumatorului. 

  

II.1 AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE 

 

 Art. 6 Prin aviz program de funcţionare se înţelege actul administrativ emis de către 

Primăria Oraşului Azuga, prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de 

prestări servicii care nu se regăsesc în grupele CAEN 561- restaurante, 563 - baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor şi 932 - alte activităţi recreative şi distractive. 

 Art. 7 Avizul program de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale, 

societăţi cooperatiste) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul 

publicului este liber. 

 Art. 8 (1) Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea 

prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare 

privind normele de convieţuire socială, securitatea, sănătate, ordinea şi liniştea publică. 

          (2) Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. 

 Art. 9 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera avizele program de funcţionare sunt: 

 a) Respectarea criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare 

din localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcţiunile admise; 
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 b) Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, 

ordine, securitate, sănătate şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare; 

 c) Pentru spaţiile situate în clădiri colective, schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi 

a spaţiilor cu altă destinaţie situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii 

Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectaţi cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

asociaţiilor de proprietari; 

 d) Îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei activităţi 

corespunzătoare;  

 e) Activitatea privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă trebuie să se 

desfăşoare în spaţii care să se armonizeze cu arhitectura zonală; 

 f) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în 

care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor; 

 g) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, 

modificările construcţiilor sau amenajările care se fac în vederea desfăşurării activităţii; 

 h) Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi 

înfrumuseţare  a  oraşului Azuga. 

 i) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de 

activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. nr. 99/2000, 

republicată; 

 j) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătăţii 

populaţiei; 

 k) Notificările privind vânzările de lichidare şi soldare se depun cu 5 – 15 zile, după caz, 

înainte de începerea acestor vânzări la Primăria oraşului Azuga. Vânzările de lichidare şi soldare 

se vor efectua conform prevederilor OG. Nr. 99/2000, republicată.   

 Procedura de eliberare a avizului program de funcţionare pentru desfăşurarea 

activităţilor comerciale în oraşul Azuga. 

 Art. 10 Pentru eliberarea avizului program de funcţionare solicitantul va înainta Primăriei 

oraşului Azuga următoarele documente: 
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          1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 3 

 În cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i 

se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va 

face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor prezentului 

regulament şi motivaţiilor comunicate în scris. 

          2. BI/ CI reprezentant societate; 

          3. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi  persoane fizice (cu care se învecinează pe plan 

orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub 

semnătură privată – Anexa nr.4     

           Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind 

ordinea şi liniştea publică, republicată, numai pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte 

de ora 0800 sau peste ora 2200. 

 În cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru 

sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau 

iritante, Primăria oraşului Azuga,  poate reduce unilateral orarul de funcţionare, sau, atunci când 

situaţia o cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcţionare, la propunerea organului 

constatator.  

 Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către  

Poliţia Locală sau Politia oraşului Azuga. 

 În situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost 

remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare. 

          4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. 

          5. Certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codurile CAEN specifice activităţii 

desfăşurate, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Legii nr. 359/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          6. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 

menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr. 

44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 
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 7. Dovada deţinerii spaţiului unde se desfăşoară activitatea, insoţită de releveu spaţiu, 

suprafaţă desfăşurare activitate (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat 

ş.a), sau dovada ocupării legale a domeniului public sau privat. 

            8. Extras C.F. sau orice document oficial (act de proprietate) cu înscrierea funcţiunii de 

spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. Excepţie fac situaţiile în care punctul de lucru se 

află într-o construcţie provizorie (chioşc), pentru care este necesară numai autorizaţia de 

construire pentru amplasarea chioşcului sau autorizaţie de ocupare a domeniului public.               

            9. Acordul notarial al tuturor proprietarilor pentru folosirea părţilor comune aflate în 

indiviziune, dacă este cazul. 

          10. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului - formular tip – Anexa nr. 5 

          11. Autorizaţii /acorduri /avize /certificate/ licenţe, (autorizaţie sanitară de la Direcţia de 

Sănătate Publică, autorizaţie sanitar – veterinară de la ANSVSA, autorizaţie de mediu de la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului, autorizaţia de  securitate la incendiu de la ISU), specifice 

exerciţiului comercial desfăşurat, după caz. 

         12. Contract pentru ridicarea gunoiului încheiat cu firma autorizată pe raza oraşului Azuga ; 

         13. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil, din care să rezulte că nu 

figurează cu datorii la bugetul local. 

         14. Dovada achitării taxei aviz program de functionare in valoare de 200 lei / an / punct 

de lucru. 

          Art. 11 Avizul program de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în 

termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria oraşului Azuga. 

         Art. 12 Avizul program de funcţionare va fi format din două părţi, una care va rămâne în 

evidenţa Primăriei oraşului Azuga şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea 

prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la 

Primăria oraşului Azuga. 

           Art. 13 (1) Vizarea  anuală a avizului program de funcţionare este obligatorie până la data 

de 31 martie, pentru anul în curs, cu actualizarea documentaţiei expirate şi completarea 

documentelor noi solicitate, conform prevederilor legale, la data vizării. 
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             2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – 

formular tip – Anexa nr. 6 .  

           Art. 14 Taxa aviz program de functionare se achita astfel : 

 Numerar, la casieria Primariei Orasului Azuga – Compartiment Venituri 

 Prin virament bancar: 

 In contul : RO03TREZ52921160203XXXXX   

 deschis la TREZORERIA BUSTENI 

 Beneficiar: PRIMARIA ORAS AZUGA 

 CUI 2843850 

 Art. 15 Taxa aviz program de functionare se achita  odată cu depunerea documentaţiei, 

operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului 

program de funcţionare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie.   

 Art. 16 Neplata taxei  pana la data de 31 martie , respectiv întârzierea la plată atrage 

după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

 Art. 17 (1) Modificările la avizul program de funcţionare cu privire la datele de 

identificare ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod 

gratuit, la solicitarea operatorului economic. 

          (2) În situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului 

economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de 

funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de funcţionare. 

 Art. 18 Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 

cu respectarea obligatorie a acestuia. 

 Art. 19 (1) În cazul deteriorării avizului program de funcţionare, operatorul economic va 

solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcţionare. 

          (2) În cazul pierderii avizului program de funcţionare, operatorul economic va declara 

nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului 

program de funcţionare. 

 Art. 20 (1) Avizul program de funcţionare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă: 

- obiectul de activitate menţionat pe avizul program de funcţionare; 
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- orarul de funcţionare aprobat; 

- normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

- normele de convieţuire socială, ordine, securitate, sănătate şi linişte publică; 

- cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcţionare; 

- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

- existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Poliţiei Locale sau a Politiei oraşului Azuga 

sau a altor instituţii abilitate. 

- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare. 

 (2) Anularea avizului program de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului oraşului 

Azuga, la propunerea organului constatator. 

 

    

II.2 ACORD DE FUNCTIONARE 

 

 ART. 21   Eliberarea acordului de funcţionare pentru activitatea de închiriere sănii se 

face în urma depunerii următoarelor documente: 

          - cerere tip; 

          - dovada deţinere spaţiu 

          - Statutul din care să rezulte că au în obiectul de activitate codul CAEN 7721 – 

activităţi de închiriere de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

         - Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil, din care să rezulte că nu 

figurează cu datorii la bugetul local. 

         - Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi dovada declarării 

punctului de lucru în oraşul Azuga; 

        - dovada achitării taxei  acord de functionare in valoare de 300 lei / sezon / 

centru de inchiriere 
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 Art. 22 Pentru eliberarea acordului de funcţionare în vederea desfăşurării activităţii de 

agrement cu vehicule de teren: ATV-uri, snowmobile şi alte mijloace de deplasare în teren 

accidentat, agentul economic va înainta Primăriei oraşului Azuga următoarele documente: 

          1. Cerere pentru eliberarea acordului de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 3 

          2. Copie BI/ CI si copie permis de conducere valabil pentru categoriile vehiculelor, in cazul 

celor inmatriculate si categoria B pentru cele inregistrate la Primaria orasului Azuga, pentru 

insotitori (ghizi); 

          3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi dovada declarării punctului 

de lucru în oraşul Azuga; (Întreprindere Individuală, Întreprindere Familiară, Persoană Fizică 

Autorizată, etc.) 

          4. Statutul din care să rezulte că au în obiectul de activitate codul CAEN 7711 – activităţi de 

închiriere autoturisme şi vehicule rutiere uşoare; 

         5. Dovada deţinerii cu orice titlu a vehiculelor de agrement; 

          6. Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil, din care să rezulte că nu 

figurează cu datorii la bugetul local. 

          7. Dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de functionare   in valoare de 100 lei / 

VEHICUL / AN . 

Art. 18 Taxa taxei pentru eliberarea acordului de functionare   se achita astfel : 

 Numerar, la casieria Primariei Orasului Azuga – Compartiment Venituri 

 Prin virament bancar: 

 In contul : RO03TREZ5291160203XXXXX   

 deschis la TREZORERIA BUSTENI 

 Beneficiar: PRIMARIA ORAS AZUGA 

 CUI 2843850 

              

          Art. 19 Însoţitorul va asigura dotarea vehicului cu trusă medicală şi extinctor; 

          Art. 23 Acordul de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în termen de 

30 zile de la solicitare, de către Primăria oraşului Azuga. 
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         Art. 24 Acordul de funcţionare va fi format din două părţi, una care va rămâne în evidenţa 

Primăriei oraşului Azuga şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor 

prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la Primăria 

oraşului Azuga. 

           Art. 24 (1) Vizarea  anuală a acordului de funcţionare este obligatorie până la data de 31 

ianuarie, pentru anul în curs, cu actualizarea documentaţiei expirate şi completarea 

documentelor noi solicitate, conform prevederilor legale, la data vizării. 

           2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip – 

Anexa nr. 6 .  

           Art. 26 Taxa pentru eliberarea  acordul de funcţionare se plăteşte , odată cu depunerea 

documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul 

eliberării acordului de funcţionare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie. 

 Art. 27 Neplata taxei  pana la data de 31 ianuarie , respectiv întârzierea la plată atrage 

după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

 

   Art. 28 La conducerea vehicului de agrement se va tine cont de urmatoarele reguli: 

a) viteza va fi adaptată astfel încât să permită un bun control al vehiculului; 

b) să fie păstrată o distanţă minimă faţă de vehiculul din imediata vecinătate care să 

permită evitarea în timpul mersului a oricărui incident; 

c) utilizatorul vehiculului nu trebuie să pună în pericol o altă persoană sau un bun al 

acestuia; 

d) el trebuie să poarte cască de protecţie specifică fiecărui tip de autovehicul, sa posede 

permis de conducere valabil pentru fiecare categorie de vehicul, în cazul celor înmatriculate sau 

categoria B pentru cele înregistrate la Primăria oraşului Azuga; 

e) este interzisă utilizarea vehiculului de agrement de către persoane sub influenţa 

băuturilor alcoolice, a drogurilor sau inapte din punct de vedere medical. În timpul utilizării 

vehiculelor de agrement este interzisă deţinerea de recipiente cu băuturi alcoolice şi de orice 

obiect ce poate fi clasificat de legislaţia României ca armă; 
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f) este interzisă utilizarea vehiculului de agrement de către persoane care au ca scop 

întinderea de capcane pentru vânarea sau uciderea oricărui animal sau pasăre sălbatică; 

g) este interzisă utilizarea vehiculelor de agrement în afara traseelor marcate de Primărie  

            h)  se va respecta regimul de încărcare şi utilizare (numărul de locuri prevăzut prin 

construcţia 

               vehiculului în calitate de pasager, chiar dacă acesta este prevăzut cu loc special pentru 

călători;  

                i)   în cazul în care traseul include şi traversarea unui drum judeţean, acest lucru se va 

face în   locul în care există riscul cel mai mic de producere de evenimente, unde există vizibilitate   

maximă, iar traversarea se va face la un unghi de aprox. 90 grade faţă de axul drumului               

traversat. Traversarea se va face numai sub îndrumarea însoţitorului, respectând legislaţia  

rutieră în vigoare în România; 

j) însoţitorul va opri imediat grupul când constată nerespectarea regulilor impuse prin     

regulament sau prin contractul încheiat între părti. Acesta nu va mai permite folosirea    

vehiculului de către persoana care încalcă regulile de utilizare fără a-i restitui acestuia      

contravaloarea sumei achitată la închirierea vehiculului; 

           k) însoţitorul nu va lăsa vehiculul nesupravegheat; 

l) persoanele fizice proprietare ale vehiculelor de agrement, cât şi persoanele juridice care 

desfăşoară activitate de închiriere a acestor vehicule au obligaţia prezentării actelor solicitate de 

reprezentanţii desemnaţi ai administraţiei locale, acordării sprijinului necesar în cazuri de 

urgenţă, Jandarmeriei Montane, Serviciului Salvamont, Pompierilor sau reprezentanţilor 

Primăriei. 
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CAPITOLUL III  AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ  ŞI/SAU  ALTE ACTIVITĂŢI  

RECREATIVE ŞI DISTRACTIVE 

 

           Art. 29 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sau alte activităţi recreative şi distractive sunt: 

 a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul 

certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de 

urbanism. 

 b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, 

modificările construcţiilor sau amenajărilor care se fac pentru deschiderea punctului de lucru. 

 c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie 

a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului. 

 d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de 

activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G. nr. 

99/2000, republicată. 

 e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică. 

 f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât 

funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care 

locuiesc în zona amplasamentului unităţii. 

 g) Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv. 

 h) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât 

şi pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea 

serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea 

situaţilor legate de persoanele care frecventează localul, pentru unităţile care funcţionează peste 

ora 2200. 

            În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi 

protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, 
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Primăria oraşului Azuga îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a retrage 

autorizaţia de funcţionare. 

 i) Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă 

admisă a zgomotului, în exterior conform O.M.S. 536/1997; 

 j) Pentru unităţile de alimentaţie publică şi pentru alte activităţi recreative şi distractive, 

cu un program de funcţionare peste orele 2200, este necesar îndeplinirea următoarelor condiţii: 

            - unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită 

zgomotului provocat de muzică; 

 - să nu  existe  reclamaţii  cu privire  la  deranjul stradal  în  zona  locaţiei respective, 

provocat ca urmare a activităţii desfăşurate de respectivul agent economic. 

         Procedura de eliberare a autorizaţiei 

         Procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant cod CAEN 5610, tip bar cod CAEN 5630 şi/sau 

alte activităţi recreative şi distractive grupa CAEN 932  în oraşul Azuga. 

 Art. 30 Pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică pentru unităţi tip restaurant cod CAEN 5610, tip bar cod CAEN 5630, şi alte 

activităţi recreative şi distractive cuprinse în grupa CAEN 932  în oraşul Azuga, solicitantul va 

înainta Primăriei oraşului Azuga, următoarele documente: 

1)  Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare –formular tip – Anexa nr. 7 

2)  BI/ CI reprezentant  societate; 

 3)  Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan 

orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub 

semnătură privată  – Anexa nr. 4 

           4) În cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria oraşului Azuga poate 

reduce unilateral orarul de funcţionare sau atunci când situaţia o cere poate anula sau suspenda 

autorizaţia de funcţionare, la propunerea organului constatator.  

           5) Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate. În situaţia în 

care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost remediate, la cererea 

operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare. 



PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

 www.primariaazuga.ro       14 
 

 6) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 

           7) Certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codurile CAEN specifice activităţii 

desfăşurate, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului şi a Legii nr. 359/2004, cu   

modificările şi completările ulterioare; 

   8) Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 

menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr. 

44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 

           9) Dovada deţinerii spaţiului unde se desfăşoară activitatea, (act de proprietate, contract de 

inchiriere, contract de comodat ş.a.) sau dovada ocupării legale a domeniului public sau privat, 

extrasul de CF sau orice document oficial (act de proprietate, etc) cu înscrierea funcţiunii 

spaţiului, precum şi Autorizaţia de construire pentru schimbarea de destinaţie, după caz; 

           10) Plan privind amplasarea şi adresa unităţii, precum şi plan privind amplasarea spaţiilor 

de alimentaţie publică în cadrul clădirii, din care să rezulte suprafeţele spaţiilor de servire, 

releveu spaţiu. Pentru alte activităţi recreative şi distractive, planul de situaţie, unde se 

desfăşoară respectivele activităţi. 

          11) Acordul notarial al tuturor proprietarilor pentru folosirea părţilor comune aflate în 

indiviziune, dacă este cazul. 

          12) Certificatul de clasificare (pentru structurile de primiri turistice cu funcţiuni de 

alimentaţie publică  eliberat de  Ministerul Turismului  (fosta Autoritate Naţională pentru 

Turism)  şi fişa anexă la aceasta, sau Autorizaţie provizorie de funcţionare, eliberată de Ministerul 

Turismului (fosta Autoritate Naţională pentru Turism),  după caz;              

         13) Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip – Anexa nr. 5.           

          14) Autorizaţii / acorduri / avize / certificate / licenţe, (autorizaţie sanitară de la Direcţia de 

Sănatate Publică, autorizaţie sanitar – veterinară de la ANSVSA, autorizaţie de mediu de la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului, autorizaţia de securitate la incendiu de la ISU), specifice 

exerciţiului comercial desfăşurat,  după caz. 

         15) Contract pentru ridicarea gunoiului încheiat cu firma autorizată pe raza oraşului Azuga; 
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         16)  Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, valabil, din care să rezulte că nu 

figurează cu datorii la bugetul local. 

         17) Dovada  achitării  taxei  de  eliberare / vizarea anuala a  autorizaţiei  de  

funcţionare privind desfasurare activitati 

 Art. 31 Taxa de eliberarea / vizare anuala a autorizatiei de functionare privind 

desfasurare activitati  se calculeaza in functie de suprafata dupa cum urmeaza: 

 1) Pentru persoanele juridice care au sediu social pe raza loc Azuga cuprinse in 

grupele CAEN 561 - Restaurante  si 563 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

 pentru o suprafata de pana la 500mp., inclusiv  7.11  lei /mp, max 4000 lei 

 pentru o suprafata  de peste 500mp   9.49  lei/mp,   max. 8000 lei 

 2)   Pentru desfasurarea activitatilor cuprisa in grupa CAEN 932- Alte activitati 

recreative si distractive 

 pentru o suprafata de pana la 500mp., inclusiv  593.48 lei / mp, max 4000 lei 

 pentru o suprafata  de peste 500mp              1186.94 lei /mp, max 8000 lei 

 Art. 32 Taxa  de  eliberare / vizarea anuala a  autorizaţiei  de  funcţionare privind 

desfasurare activitati se achita astfel : 

 Numerar, la casieria Primariei Orasului Azuga – Compartiment Venituri 

 Prin virament bancar: 

 In contul : RO03TREZ5291160203XXXXX   

 deschis la TREZORERIA BUSTENI 

 Beneficiar: PRIMARIA ORAS AZUGA 

 CUI 2843850 

         Art. 33 Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sau 

pentru alte activităţi recreative şi distractive va fi eliberată la cererea operatorului economic, în 

termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria oraşului Azuga. 

         Art. 34 Autorizaţia de funcţionare va fi formată din două părţi, una care va rămâne în 

evidenţa Primăriei şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la Primăria oraşului Azuga. 

        Art. 35 Autorizaţia de funcţionare va cuprinde şi orarul de funcţionare. 
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        Art. 36 (1) Vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionarea este obligatorie până la data de de 

31 martie pentru anul în curs, cu respectarea actualizării documentaţiei expirate şi cu 

completarea documentelor noi solicitate, conform prevederilor legale, la data vizării. 

          (2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic – formular tip – 

Anexa nr. 8  

         Art. 37  Taxa  de  eliberare / vizarea anuala a  autorizaţiei  de  funcţionare privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sau pentru alte activităţi recreative şi distractive se 

plăteşte odată cu depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se considera 

autorizat decât în momentul eliberării autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică. O copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie. 

         Art. 38  Taxa  de  eliberare / vizarea anuala a  autorizaţiei  de  funcţionare privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică sau pentru alte activităţi recreative şi distractive se 

va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici. 

      Art..39 Neplata taxei  pana la data de 31 martie  , respectiv întârzierea la plată atrage după 

sine calculul şi plata majorărilor de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. 

         Art. 40 (1) Modificările la autorizaţia de funcţionare referitoare la datele de identificare ale 

operatorului economic autorizat prin autorizaţia de funcţionare (denumire, formă de organizare, 

sediul social) precum şi cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi 

operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic. 

       (2) În situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului 

CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul de funcţionare, operatorul economic 

va solicita eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare. 

         Art. 41 (1) În cazul deteriorării autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic va solicita 

eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare.  

       (2) În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic va declara nulitatea 

acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de 

funcţionare.  

        Art. 42 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă: 

- obiectul de activitate menţionat pe autorizaţia de funcţionare; 
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- orarul de funcţionare aprobat; 

- normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

- normele de convieţuire socială, securitate, ordine şi linişte publică; 

- cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării autorizatiei de funcţionare; 

- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

- existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatarea Poliţiei Locale  din cadrul Primăriei oraşului 

Azuga sau a altor instituţii abilitate. 

- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare. 

 (2) Anularea autorizatiei de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului la propunerea 

organului constatator.  

         Art. 43 Autorizaţiile si acordurile se elibereaza in urma consultarilor efectuate de catre 

Comisia de specialitate stabilita prin dispozitia  primarului. 
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CAPITOLUL IV  SANCŢIUNI 

 

Art. 44 Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează următoarele fapte: 

1. exercitarea de  activităţi de  comercializare  fără  avizul  program  de funcţionare/ acord de 

functionare/autorizaţia de funcţionare emise de către Primarul oraşului Azuga  în baza 

prezentului Regulament, precum şi nevizarea anuală a acestora constituie contravenţie şi se 

sancţionează cf. OG. Nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă: 

a) de la 200 lei la 500 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică; 

b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie; 

c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare; 

d) de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi; 

e) de la 500 lei la 1.000 lei pentru comercianţii care practică vânzări în afara spaţiilor comerciale 

şi pentru cei care practică vânzări directe; 

2. exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică 

cu personal necalificat se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 

3. comercializarea altor produse şi servicii de piaţă, altele decât cele înscrise în aviz/autorizaţie 

de funcţionare, se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei. 

4. neafişarea în mod vizibil din exterior a orarului de funcţionare şi respectarea acestuia se 

sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei. 

5. vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. a)- g), din O.G. 

nr. 99/2000 republicată, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea 

operaţiunilor de lichidare. 

6. nerespectarea prevederilor art. 19 alin.1) şi ale art. 27 alin. 2), privind notificarea din OG. Nr. 

99/2000, republicată, , se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 

7. neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind 

justificarea situaţiei care a motivat lichidarea,  conform dispoziţiilor cuprinse în art. 19. alin. 2) 

din OG. Nr. 99/2000, republicată, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. 
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8. nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24 din OG. Nr. 99/2000, republicată, se sancţionează 

cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după 

caz; 

9. realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1), din OG. 

nr. 99/2000, republicată, se sancţioneaza  cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea 

vânzărilor de soldare; 

10. neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor legale 

justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31din OG. nr. 99/2000, republicată, se sancţionează, 

cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

11. utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în cazuri în care 

aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum este definită de prezenta 

ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea practicării acestei denumiri; 

12. plata restului către consumator sub orice altă  formă decât acordarea acestuia în numerar,  

art. 511 din OG. nr. 99/2000, republicată, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. 

13. desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării activităţii comerciale, cu 

amenda prevăzută la pct. 1 lit. a) -e), caz în care limitele minime şi maxime se dublează, iar 

veniturile realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul 

constatării contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. 

14. se sanctioneaza cu amenda de 300 lei – nerespectarea prevederilor art. 18, 25 lit. a), b), i), j), 

k), l) din prezentul regulament; 

15. se sanctioneaza cu amenda de 500 lei – nerespectarea prevederilor art. 25 lit. d), f), g), h) din 

prezentul regulament; 

16. se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 1500 lei – nerespectarea prevederilor art. 25 lit. c) si 

e) din prezentul regulament; 

14. împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă 

persoană, a organelor de control abilitate ale Primăriei oraşului Azuga în exercitarea atribuţiilor 

lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
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Art. 45 Sancţiunile prevăzute la art. 36 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele 

minime şi maxime ale amenzilor se dublează. 

Art. 46 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art. 36 se face de către organele  

de  control  abilitate ale Primăriei oraşului Azuga şi prin Poliţia Locală. 

Art. 47 Contravenţiilor prevăzute la art. 36 li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art. 48 Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 49 În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen 

măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau 

Dispoziţiei Primarului autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti.   

Art.  50 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii Primăriei 

oraşului Azuga, Poliţia Locală, Serviciul salvamont, reprezentanţi ai Jandarmeriei şi orice 

persoană împuternicită prin dispoziţia primarului. 
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CAPITOLUL V  DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 51 Prin Dispoziţia Primarului se stabileşte o comisie de verificare a îndeplinirii condiţiilor de 

eliberare/vizare a avizelor program de funcţionare/acordurilor de funcţionare şi a autorizaţiilor 

de funcţionare, reglementate prin prezentul regulament. 

Art. 52 În cazul în care, din diferite motive, agentul economic îşi încetează activitatea la punctul 

de lucru, are obligaţia notificării şi depunerii actului care atestă radierea activităţii de la punctul 

de lucru, emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în termen de 30 de zile de la încetarea 

activităţii.  

Art. 53 Prezentul regulament intră în vigoare la 01.01.2023 

Art. 54 Modificarea prezentului regulament se poate face ori de câte ori se consideră 

necesar. 

Art. 55 După aprobarea proiectului de hotărâre, prezentul regulament  va fi transmis 

tutror serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orasului Azuga spre luare la 

cunoştinţă şi punere în aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

 www.primariaazuga.ro       22 
 

   CAPITOLUL VI  - ANEXE 

 

 Art. 45 Se aprobă utilizarea următoarelor formulare cuprinse în Capitolul VI – Anexe 

 

 

      COMPARTIMENT                                                                                  SERV ECONOMIC, 

           ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

 Geta TOMA                                                                                                          Mariana VÎNĂTORU 
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Anexa nr. 1  - fata 
ROMANIA  JUDETUL PRAHOVA                                                                              ROMANIA  JUDETUL PRAHOVA                                       
PRIMARIA ORASULUI AZUGA                                                                                 PRIMARIA ORASULUI AZUGA    
Str. Independentei,  Nr. 10A, Or. Azuga                                                                Str. Independentei,  Nr. 10A, Or. Azuga 
Tel./Fax.- 0244- 326300 / 326330                                                                        Tel./Fax.- 0244- 326300 / 326330  
Cf. 2843850                                                                                                                   Cf. 2843850 
Nr. __________________________                                                                                       Nr. _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                          
                   AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE/ 
                            ACORD DE FUNCŢIONARE 
                     Nr.__________ din ________________  
 
1. Firma: _______________________________________ 
2. Forma de organizare:   
          □ Societate comercială 
          □ Societate Cooperativa Meşteşugărească 
          □ Întreprindere familială 
          □ Persoană fizică autorizată 
          □ Întreprindere individuală 
3. Sediul social: Judeţul  __________________________ 
Localitatea __________, str._____________, nr. _____,   
bl. _-_, sc. _-_, et. ___, ap. _-_,  
4. Înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. _____________________din 
data__________________, cod unic de înregistrare ___________________ 
5. Unitatea  _____________________________situată în orasul _____________,  
str. _______________, nr. ___, bl.     , sc.   -  , ap.    -   
6. Activitate conform COD CAEN :  
_______________________________________________________ 
7. Orar de funcţionare:       
_______________________________________________________ 
8. Menţiuni:                
_______________________________________________________ 

PRIMAR, 
Ciprian George BARBU 

                      AVIZ PROGRAM DE FUNCŢIONARE/ 
                           ACORD DE FUNCŢIONARE 
                                      Nr.________din_____________________  
 
              1. Firma:       _________________________________________________ 
              2. Forma de organizare:  
                          □ Societate comercială           
                          □ Societate Cooperativa Meşteşugărească 
                          □ Întreprindere familială        
                          □ Persoană fizică autorizată  
                          □ Întreprindere individuală 
 3. Sediul social: Judeţul __________________,    
Localitatea ______________,         str. ____________________, nr. ___,  
bl. _-_, sc. _-_, et. _____, ap. _-_,  
 4. Înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ____________________   
 din data ______________,  cod unic de înregistrare _________________ 
 5. Unitatea: ______________________,  situată în oraşul _______________,  
  str.  _________________, nr. _______,  bl.  -  sc.   -  , ap.    -  . 
 6. Activitate conform COD CAEN :  
   _________________________________________________________ 
7. Orar de funcţionare:                          
     _________________________________________________________              
 8. Menţiuni:                
     _________________________________________________________            

PRIMAR, 
Ciprian George BARBU 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:ROU_Azuga_COA.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:ROU_Azuga_COA.png
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                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1 – verso 

 VIZE ANUALE 

Data Anul Semnătura 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

 MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE 

Data 

Punctul din avizul program de 

funcţionare/Acord de funcţionare 

care se modifică, se completează 

Semnătura 

 

  PRIMR 

  PRIMAR 

 

VIZE ANUALE 

Data Anul Semnătura 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

  PRIMAR 

 MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE 

Data 

Punctul din avizul program 

de funcţionare/acord de 

funcţionare care se modifică, 

se completează 

Semnătura 

  PRIMAR 

  PRIMAR 
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               Anexa nr. 2  - fata 

ROMANIA  JUDETUL PRAHOVA                                                            ROMANIA  JUDETUL PRAHOVA                                            
PRIMARIA ORASULUI AZUGA                                                                PRIMARIA ORASULUI AZUGA    
Str. Independentei,  Nr. 10A, Or. Azuga                                                Str. Independentei,  Nr. 10A, Or. Azuga 
Tel./Fax.- 0244- 326300 / 326330                                                       Tel./Fax.- 0244- 326300 / 326330  
Cf. 2843850                                                                                                     Cf. 2843850 
Nr. _________________              Nr. _______________________                           

                                                                                                                                                                     
AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE 

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
şi/sau alte activităţi recreative şi distractive 

Nr. ____________________ 
Eliberată de Primăria Orasului Azuga 

1. Firma:    ________________________________ 
2. Forma de organizare:   
          □ Societate comercială 
          □ Societate Cooperativa Meşteşugărească 
          □ Întreprindere familială 
          □ Persoană fizică autorizată 
          □ Întreprindere individuală 
3. Sediul social: Judeţul  ________, Localitatea ______,  
 str.___________, nr. ___, bl. _-_, sc. _, et. ___, ap. _-_,  
4. Înmatriculată la Registrul Comerţului  cu nr. 
______________, cod unic de înregistrare ___________ 
5. Unitatea ______________________ situată în oraşul 
___________, str. ___________, nr. ___, bl. _-_, sc. _-_ 
în suprafaţă totală de:    _________mp.. 
6. Activitate conform COD CAEN :  
____________________________________________________ 
7. Orar de funcţionare: ______________________ 
8. Menţiuni: ___________________________________ 
 

PRIMAR 
 Ciprian George BARBU                

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE 
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

şi/sau alte activităţi recreative şi distractive 
Nr. ____________________ 

Eliberată de Primăria Oraşului Azuga 
             1. Firma:      ______________________________________ 
             2. Forma de organizare:   
                □ Societate comercială      
                □ Societate Cooperativa Meşteşugărească 
                □ Întreprindere familială    
                □ Persoană fizică autorizată 
                □ Întreprindere individuală 
              3. Sediul social: Judeţul  _____________, Localitatea ________,  
                      str.______________, nr. _____, bl. _-_, sc. _, et. ___, ap. _-_,  
              4. Înmatriculată la Registrul Comerţului  cu nr. ______________,  
                  cod unic de Înregistrare __________________ 
               5. Unitatea ______________________ situată în oraşul _____________,  
                   str. _____________, nr. ____, bl. _-_, sc. _-_ 
                   în suprafaţă totală de:    _________mp.. 
                6. Activitate conform COD CAEN :  
                   _______________________________________________________ 
                  7. Orar de funcţionare: __________________________________ 
                  8. Menţiuni: _______________________________________________ 
 
                                                                PRIMAR 
                                              Ciprian George BARBU 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:ROU_Azuga_COA.png
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:ROU_Azuga_COA.png


 

              26 

                                                                                                                                                                              Anexa nr. 2 – verso 

VIZE ANUALE 

Data Anul Semnătura 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE 

Data 

Punctul din autorizaţia de 

funcţionare care se modifică, se 

completează 

 

Semnătura 

 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

 

VIZE ANUALE 

Data Anul Semnătura 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

   

PRIMAR 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ULTERIOARE 

Data 

Punctul din autorizaţia 

de funcţionare care se 

modifică, se completează 

Semnătura 

  PRIMAR 

   

PRIMAR 
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           Anexa nr. 3 

                                                         DOMNULE PRIMAR 

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ______________________________________________________________ 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr._______/_______/__________, cod unic de înregistrare 

_____________________, avand sediul social in localitatea_____________________str. ___________________, 

nr______, bl______, sc ______ , ap _____, reprezentata prin ________________________________ în calitate 

de_____________ tel____________________ 

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale în, oraşul Azuga solicit eliberarea: 

 

                       AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE/ACORD DE FUNCTIONARE 

                                              Pentru următoarele activităţi economice: 

1. Tip Unitate ____________________________________________________________________ 

Cod CAEN ______________________________________________________________________ 

Adresă Unitate : str. ________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____,et. ____, ap. ___ 

 

ORAR DE FUNCŢIONARE  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Anexez prezentei documentaţia necesara 

 

Data _____________ Semnătura şi ştampila _______________ 
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                                                                                                                   Anexa nr. 4  

 

A C O R D 

 

 

 

Subsemnatul_______________________________________________cu domiciliul în localitatea 

___________________________________, str. _______________________________________ nr._____,bl._____,sc._____, 

et. ___________,ap.____, posesor al actului de identitate serie ______ nr.___________, eliberat de 

________________________, la data de ________________, în calitate de vecin limitrof al unităţii ( se va 

menţiona tipul de unitate) __________________________________ situată în localitatea _______________, 

str.__________________________________ nr.______, bl._____ , sc._____, et. _____, ap._____ SUNT DE ACORD 

cu practicarea activităţii de  

________________________________________________________________________________ 

după următorul orar de funcţionare :  

_________________________________________ 

 

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar 

obţinerii:   

                 

 □   Autorizaţie de funcţionare 

 □   Aviz program de funcţionare/acord de functionare 

 

 

 

DATA______________________ 

 

SEMNATURA_______________ 
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                                                                                                                         Anexa nr. 5  

 

                                                            DECLARAŢIE 

 

 

 

Subsemnatul _________________________________ cu domiciliul în localitatea _________________________, 

judeţul ____________________________, strada ____________________________, nr. _______, bl. _______, sc 

______, ap. ___ , legitimat cu BI/CI seria _____ nr. ____________ cod numeric personal 

_________________________ , în calitate de ________________ la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. 

__________________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de înmatriculare 

______/_______/_______, cu sediul social în _____________________________, judeţul 

_____________________________, str.___________________________________________, nr._________, având 

unitatea ___________________________________ situată în localitatea _________________________, strada 

____________________________, nr.______, bl._____, sc.______, et. _______, ap.._____, declar pe propria 

răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii, că pentru unitatea 

mai sus menţionată: 

□  Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se va elibera avizul program de 

funcţionare prevăzute de art. 9 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale în oraşul Azuga. 

□ Sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se va elibera autorizaţia de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi/sau alte activităţi 

recreative şi distractive prevăzute de art. 22 din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Azuga. 

 

 

 

DATA______________________ 

 

SEMNATURA SI STAMPILA _______________ 
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                                                                                                                                          Anexa nr. 6 

 

                                                    DOMNULE  PRIMAR 

 

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ____________________________________________ 

 

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.________/_______/__________, cod unic de înregistrare 

________________, avand sediul social in localitatea _______________________ str. 

____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentată prin 

______________________ în calitate de______________________ tel________________________________ Adresă 

unitate: str. ________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. _______ 

 

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în orașul Azuga  

solicit  vizarea pe anul _________, pentru: Avizul program de funcţionare/Acord de 

functionare 

nr. _____________/______/______/_________ 

nr. _____________/______/______/_________ 

nr. _____________/______/______/_________ 

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că 

nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de 

activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare. 

Solicit modificarea Avizului program de funcţionare cu privire la 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

DATA______________________ 

 

SEMNATURA SI STAMPILA _______________ 
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                                                    DOMNULE PRIMAR 

 

S.C./P.F.A./I.I./I.F. __________________________________________________________________ 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr_______/_______/__________, cod unic de înregistrare 

______________________, avand sediul social in localitatea___________________________str. 

__________________________, nr______, bl______, sc ______ , ap _____, reprezentata prin  

_____________________________________  în calitate de__________________________ 

el_________________________ 

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale în, oraşul Azuga solicit eliberarea: 

 

                                        AUTORIZAŢIE  DE  FUNCŢIONARE 

                             pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică  

                                  şi/sau alte activităţi recreative şi distractive  

     Pentru următoarele activităţi economice: 

1. Tip Unitate __________________________________________________________ 

Cod CAEN ____________________________________________________________ 

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. 

_______ 

În  suprafată  totală  de _________ mp. 

ORAR DE FUNCŢIONARE  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Anexez prezentei documentaţia necesară 

 

Data _____________ Semnătura şi ştampila _______________ 
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                                                                                                                                Anexa nr. 8 

                                                         DOMNULE PRIMAR 

 

 

S.C./P.F.A./I.I./I.F. ______________________________________________________ 

 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr________/_______/__________, cod unic de înregistrare 

________________, avand sediul social in localitatea _________________ str 

____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______, reprezentata prin 

______________________ în calitate de_________________________ tel_________________________ 

Adresă unitate: str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,et. _______, ap. 

_______ 

 

În conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Azuga 

solicit vizarea pe anul _________, pentru: Autorizatia de funcţionare 

nr. _____________/______/______/_________ 

nr. _____________/______/______/_________ 

nr. _____________/______/______/_________ 

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii că 

nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de 

activitate, adresa punctului de lucru, suprafata şi orarul de funcţionare. 

Solicit modificarea Autorizatiei de functionare cu privire la  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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