Anexă la HCL nr. 63/2020
REGULAMENT
privind autorizarea activităților de comerț ambulant/stradal
pe raza comunei Ciumani
Art.1. Prezentul regulament stabileşte modul de autorizare şi desfăşurare a activităţii de comerț
ambulant și stradal pe raza comunei Ciumani.
Art.2. Prin comerț ambulant se înțelege activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin
trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special
amenajate .
Art.3. Prin comerț stradal se înțelege comerțul cu amănuntul a produselor alimentare sau
nealimentare cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfășurat pe domeniul public sau
privat, în afara spațiului magazinelor, de regulă în zone cu intensă circulație pietonală, pe străzi,
trotuare, sau orice zonă destinată folosinței publice.
Art.4. Activitatea de comerț ambulant/stradal pe teritoriul comunei Ciumani se desfășoară de către
comercianți persoane fizice sau juridice în baza unei acorduri eliberate de către Compartimentul
urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei comunei Ciumani, conform anexei, care face
parte integrantă din prezentul regulament.
Art.5. În vederea eliberării acordului, comercianţii vor depune la registratura Primăriei comunei
Ciumani un dosar plic cu următoarele documente:
a)cerere tip, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezentul regulament;
b)pentru persoane juridice certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului în copie şi
certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile;
c)pentru persoane fizice certificat de producător agricol în copie.
d)dovada faptului că nu a fost amendată pentru nerespectarea prezentului regulament.
Art.6. Eliberarea acordului pentru activitatea de comerţ ambulant/stradal de către autoritatea
administraţiei publice locale se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a
prevederilor legale în vigoare,
Art.7. Deținătorii acordului pentru activitățile de comerț ambulant/stradal, au următoarele obligații:
a) să plătească taxa pentru vânzarea ambulantă la casieria Primăriei comunei Ciumani, conform
prezentului regulament.
b) să respecte normele de igienă şi sănătate publică impusă de legislaţia în vigoare;
c) să respecte normele de ordine şi linişte publică, precum şi de protecţie a muncii;
d) sălase curat locul unde au desfășurat activitatea de comerț ambulabt/stradal;
e) să respecte principiile impuse de legea concurenţei şi anume să aplice , în privinţa partenerilor
comerciali, a unor condiţii egale la prestaţii echivalente, pentru a nu crea un dezavantaj în poziţia
concurenţială;
f) comerțul ambulant/stradal în alte locuri publice, decât piața volantă, se poate desfășura cu
respectarea distanței de 50 m de la magazinele de profil din comună;
g) autovehiculele de tip comercial vor respecta regulile de circulaţie ;
h) în zilele de duminică este interzisă comerțul ambulant pe raza comunei Ciumani.
Art.8. (1) Taxa lunară pentru eliberarea/prelungirea acordului pentru activitatea de comerț
ambulant/stradal este de 300 lei, pentru care deținătorul acordului poate efectua activitatea de comerț
3 zile pe săptămână, maximum 4 ore zilnic. Această periodă și zilele respective se trec în acordul ce se
eliberează.
(2) Taxa zilnică pentru eliberarea/prelungirea acordului pentru activitatea de comerț ambulant/stradal
este de 75 lei. Ziua pentru care se eliberează acordul se trece în acesta.
Art.9. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Hotărârii
Consiliului Local al comunei Ciumani privind stabilirea amenzilor în domeniul exercitării activităților de
comerț pe raza comunei Ciumani, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art.10. Pe timpul situațiilor de urgență instituite pe plan național sau local, poate fi suspendată
activitatea de comerț ambulant/stradal în comuna Ciumani.
Ciumani,la 14 decembrie 2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Csiki Csaba

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

