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JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL
LOCAL

z.aÍ . S.g*uru'

HOTÁRÁREA

nit.84|2ot4

priuind actualízarea ,,Regulamentului pentru stabilirea programului 5i autoriza{iei de
func{ionare aI unitd.filor comerciale de alimenta{ie publicd" precum gi al celor destinate
r ecr e e rii s i diu e rtis me ntului"
Consiliul Local al Municipiului

Gheorgheni,

in Eedinla ordinará, linutá la data de 22 rnaí2oI4
Avánd ín vedere:
expunerea de motive a consilierului loca-l Bajkó Lász|o, Ínregistratá la Municipiul
Gheorgheni cu nr.27 19/ 2OIa;
raportul de speciaiitate nr.283612074 al Compartimentului pentru autorizarea gi
controlul actiuíta|iloreconomice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni ;
rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local
Gheorgheni:
locald, respectarea libefta{ilor
eticd, administra{ie publicd
Juidicd",
cetdfenegti, menfinerea ordinii publice, apd.rare;
Ínuafdmant, tineret, sport, agrement;
Í,nbaza prevederilor:
Legii nr.6l/),991, pentru sancfionarea faptelor de íncálcare a unor norme de
convieluire socialá, a ordinii qi iinigtii publice, republicatá $a);
o.G. nr.99l2ooo, privind comercializaÍea produselor gi serviciilor de pia!á,
republicatá, cu modificárile qi completárile ulterioare;
H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanlei Guvernului nr. 99/2OOO privind comercializarea produselor gi
serviciilor de pia!á, cu modiÍicárile Ei completárile ulterioare;
o.G. nr.2I /1992, privind proteclia consumatorilor, republícatá (r2) cu modiÍicárile
Ei completárile ulterioare;
Proiectul de hotáráre a fost adus la cunoqtin{a publicá conform prevederilor art.7 din Legea
nr,52l2oo3 privind transparenla decizionalá in administralia publicá - Proces-verbal de
afiqarenr.2866/ O I.O4.2O14;
in temeiul prevederilor, art.36, alin.(2), lit.d), aiin. (6), lit.a), pct.7, precum gi ale art. 45,
alin. (1), art.115, alin. (1)' lit.b) din Legea nr.2l5/2oo1, privind administralia publicá
1ocalá, republicatá, cu modiÍicárile gi completárile ulterioare;
HoTÁnÁ$TE:
Art.l
Se aprobá actuaJizarea Regulamentului penhu stabilirea programului 5i
autorizafiei de func{ionare at unitafilor comerciale de alimenta{íepubtica precum 5i aI celor
destinate recreerii 5i diuertismentului, potrivit anexei, care face parte integrantá din prezenta.
Att.2 _ Cu data intrárii ín vigoare a prezentei hotárári se abrogá Hotárárea
privind aprobarea
Consiliului Local Gheorgheni nr.138 din 24 septembrie 2008
Regulamentului pentru stabilirea programutuí 5i autoriza|iei de func|ionare at unitd'|ilor
comerciale de alimentafie publicd"precum gi aI celor destinate recreerti gi diuertismentului.

Art.3 - Preveder17e prezentei hotárári vor Íi duse la índeplinire de cátre: Primarul
Municipiului
Gheorgheni,
gi controlul actiuitdtilor
Compartimentul pentru autorbarea
economice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.4 - (I) Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectu1ui - judelul Harghita,
qi se comunicá: Primarului Municipiului Gheorgheni, Compartímentului pen.tru autorizarea gi
controlul actiuita{ilor economice, din cadrul
aparatului
de specialitate
al primarului
municipiului Gheorgheni.
(2) Aducerea la cunoqtin!á publicá se face prin afiqare la sediul Municipiului
Gheorgheni, 9i prin publicare pe site.ul oÍicial al Municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 22 rnai 2OI4

PRESBDINTELE $EDINTEI,
Ferencz Julia
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coNTRASEMNEAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
NagA Istud"n
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CON SILruL LOCAI. GHEORGHEN]

Anexá
Ia H.C.L. nr.B4/2014

REGULAMENT
pentru stabílírea programuluí Ei autoríza$íeí de func!íonare al
unítdti|.or comercíale de alímenta{ie publícd, precum gúal celor
de stínate recreeríí sí díuettísmentuluí

CAP. I
DISPOZITII GENERALE
Art.1 Prezentul regulament se aplica unitálilor
de alimenta{ie publicá clasificate
activitálilor
din economia nalionalá
cu codurile CAEN
qi
5610(5530)- restaurante
5630(5540) _baruri, precum qi unitálilor cu profil de divertisment cum ar fi :cluburi de
internet, baruri-biliard, sáli de jocuri mecanice Ei electronice( cod CAEN 92oo), unitáti
comerciale non stop(cod CAEN 4717,4719).
Att.2 Pe raza adminístrativ teritoriaIá a municipiului
Gheorgheni, orarele unitalilor
amintite la art. 1, se stabilesc de cátre comercianli
Se
aprobá de cátre Primaria
9i
Municipiului
Gheorgheni prin intermediul Comisiei de avizare pentru stabilirea programului
qi autorizaliei de funclionare, ín condiliile prezentului regulament.
Din comisía de avizare fac parte:
- consilier local
I. Má.Iná"si Huba-Istvan
_
2. Bajkó Ldszló
consilier local
- inspector din cadrul aparatului de specialitate
3. Zerkula Angelica
al Primarului Municipiului
Gheorgheni
Art.3 Cluburile cu profil de disco-bar sau de discotecá precum qi restaurantele cu
formafii pot funcfiona dupá orete 22zoo cu program muzical, numai cu aprobarea primáriei
dacá sunt amplasate
la cel pu{in 1oo de metri distan{á fa{á de locuinle,
sau dacá
spaliile in care-qi desÍáqoará activitatea se aflá in cládiri proiectate qi construite special in
acest scop' oferínd proteclie fonicá, iar prin activitatea lor nu afecteazá linigtea qi dreptul la
odihná al locuitorilor cu care se ínvecineazá.
De asemenea, dacá unitatea se aflá la parterul sau subsolul unei cládiri colective,
poate f,tfolositá rrluzíca dupá ore|e 22:oo numai cu condilia obfinerii acordului |egalizat aI
vecinilor cei mai apropiali, pe orizontalá 9i pe verticalá, de Íiecare datá cánd se solicitá
autorizarea orarului.

CAP. II
PROCEDURA

DE APROBARE

SI ELIBERARE A AUTORIZATIEI
A ORARULUI DE FUNCTIONARE

SI

Art. 4 (i) In vederea aprobárii autorizaliei gi a orarului de functionare, reprezentantul
legal al solicitantului se va prezenta la Compartimentul Reialii cu Publicul din cadrul
Primáriei Municipiului Gheorgheni, avánd asupra sa urmátoarele documente: certiÍicatul de
inregistrare la Registrul Comertului, certificatul constatator eliberat in conformitate cu
dispozitiile Legii 359 l2OO4.
De asemenea, va prezenta certificatul de urbanism qi autoriza{ia de construire care au stat
|abaza amenajárií spaliului respectiv contractul de ínchiriere sau alt document care atestá

dreptul de folosire a spaliului. Pentru localurile situate in cládiri colective solicitantul
trebuie sá facá dovada acordului vecinilor direct afectali atát pe verticalá cát Ei pe
orizontalá, pentru programul peste ore7e22zoo indiferent dacá, dupá aceastá orá, in loca-l se
foloseEte ambian{a rnuzicalá sau nu.
De asemenea, comerciantul va depune declara!ía pe proprie ráspundere privind tipul
unitalií de alimentafie publicá , conform prevederilor H.G. B43 / 1999 privind Íncadrarea pe
tipuri a unitálilor de alimentalie publicá neincluse in structurile de primire turistice.
(2) Solicitantul va depune o cerere in care va aráta orarul pe care il propune spre
avizare, specificánd
dacá foloseqte formatii de muzicá sau instala{ii rnuzicale' numárul
maxim de consumatori (pe scaune gi in picioare).
Art. 5 (1 Comisia de avizare, ín urma analizáríi cererii gi a constatárii din teren, va
elibera un orar de funclionare tiptzat in care va fi trecutá Ei men{iunea: in cazul unor
va reduce programul
Primaria
Municípiului
de
reclama(ii
íntemeíate
Gheorghení
comercialá.
funclionare
iar la reclama(ii repetate primarul va suspenda activitatea
(2) Criteriile care stau la baza autorizárii unui orar peste orele 22zoo sunt: unitatea
sá nu Íie reclamatá de cátre vecinii limitrofi datoritá zgomotului provocat de muzicá, sá nu
existe reclamalii cu privire la deranjul stradal ín zona localului respectiv, sá de|iná
semnáturile |egalizate ale locatarilor direct afectali pe ofizontalá Ei verticalá din cládirile
ínvecinate sau locuinle colective, sá indeplineascá condiliile legale de functionare.
Art.6 orarul aprobat se afiEeazá la unitate la loc vizibildinspre exterior.
Art. 7 Comerciantul este obligat sá respecte orarul aÍiqat qi aprobat.
plasate in incinta unor centre comerciale orarul este stabilit
Art.8 In cazulunitálilor
de cátre administratorul centrului comercial, ín condi{iile prezentului regulament.
mese festive qi
Art. 9 Pentru solicitanlii care organízeazá la cererea consumatorilor
evenimente, orarul de funclionare poate Íi depágit numai cu condifia respectári normelor
legale privind linigtea qi ordinea publicá.
,, rezeruat .. cu precizarea
Ín acest caz, Idngá orarul de functionare
se aÍiqeazá anunlul
perioadei de rezervare.
Art. 10 (l)In cazul unor reclamalii
care se dovedesc a fi íntemeiate Primária
Municipiului
Gheorgheni poate modiÍica orarul de funclionare situalie in care solicitantului
i se vor comunica ín scris motivele care au stat la baza acestei másuri .
(2) Dupá ce a luat la cunoEtin!á, comerciantul este obligat sá aÍiqeze de indatá
orarul modificat.
(3) Dacá acele Cauze care au dus la másura modificárii orarului au fost
revenirea la orarul
remediate, la cererea comerciantului
, se poate propune Primarului
initial.

CAP III
ORARUL

DE FUNCTIONARE

LA PARTERE

DE BLOC $I TERASE

SEZONIERE

Art. 11 (1) Unitálile de alimentalie publicá situate la parterul blocurilor pot Íi
deschise publiculuí numai páná la orele 22zoo.
(2) Unitálile gen cluburi intemet, sáli de jocuri mecanice qi electronice, sáli
de biliiard situate la parterul blocurilor vor putea funcliona' de asemenea' numai páná la
orele 22zOO.
Att. L2 Terasele/grádini de vará pot funcliona páná la orele 22:oo.
Terasele , indiferent dacá se aílá amplasate pe domeniul public sau privat, vor putea
funcliona numai cu condilia absenlei oricárei surse de muzicá dupá orele 22zoo,
Terenurile aparlinánd domeniului pubiic sau prívat al municipiului Gheorgheni pot Íi
ocupate ocazional, contra cost qi pe o perioadá determinatá, fárá licitalie publicá, pentru
efectuarea comerlului stradal ocazional in fala spaliilor comerciale de alimentalie publicá
autorizate qi numai pentru amplasare de terase sezoniere pentru desfacerea produselor de
alimentalie publicá'

(1)

In vederea aprobárii orarului pentru terase, solicitan{ii vor ptezenta
certificatul de urbanism pentru amenjarea terasei precum Ei dovada plálii
pentru ocuparea domeniului public, pentru acele terase amplasate pe
domeniul public.
Comercianlii sunt obligati la respectarea orarului de funclionare avizat sau,
{2)
dupá caz, perioada de desfáqurare a actívitálii comerciale stabilitá de
autoritatea publicá 1ocalá.
(3)
Terasele amplasate vor fi delimitate, de parapeli mobili sau jardiniere cu
caracter sezonier.
(4\
Pe suprafala amenajatá ca terasa,operatorul economic va uti|iza mobilier
urban( mese, scaune,umbrele, etc) agreat de Serviciul urbanism prin avizul
arhitectului gef al municipiului Gheorgheni, emis pe baza unui proiect
detailat.
(5)
Terasa sezonierá este dotatá cu sistem de iluminat propriu, care respectá
normele in vigoare.
(6)
Proprietarii care delin terase sezoniere sunt obligali sá asigure curálenia qi
igiena atát pe terasá cit Ei in jurul acesteia.
(7)
Agenlii economici care au debíte neachitate gi amenzi contraven{ionale sau
nu au autoriza!íe de funclionare a punctului
de lucru vizatá, nu Vor
beneÍicia de prevederile prezentului regulament,
adicá nu au voie sá
amplaseze terase pe domeniu public.
public
(B)
in situafiile
in care terenurile din domeniu
al municipiului
Gheorgheni, pe care sunt amplasate terasele sezoniere urrneazá sá fie
afectate de construclii,
modernizári,reparafii,
amenajári
sau utilitáli
publice, definátori de terase vor dezaÍecta terenurile necondi{ionat qi fárá
trecerea vreunui alt termen, la somalia fácutá de primar, ín termen de 5
zlle de la comunicare.
Art.13 Taxa pentru utilizarea temporará a locurilor publíce pentru amplasarea de
terase sezoniere se datoreazá de cátre operatorul economic iar valoarea acestei taxe este
stabilitá anual prin HCL privind impozitele qi taxele locale.
Art.14 (1) In termen de 3 (trei) Iuni de la data intrárii ín vigoare a prezentului
regulament, toli agen{ii economici care desfágoará in prezent activitatea de alimentafie
publicá 9i ai celor destinate recreerii qi divertismentului
precum Ei unitálile comerciale
non stop, sunt obligali sá se prezinte la primárie cu documentalia cerutá conform art.4 qi
sá ceará eliberarea autorizaliei qi a orarului de func|ionare.
(2) Avízarea autortzaliei de funclionare este anualá 9i se va face páná la data de 31
ianuarie a anului ín curs.

CAP. IV
SANCTTUNT
Art. 15 Constituie contravenlii, dacá nu au fost sávárqite in astfel de condilii incát,
potrivit legii penale, sá constituie infracfiuni, qi se sanctioneazá dupá cum urmeazá:
a) nerespectarea sau neafiqarea orarului de func{ionare cu amenda
de la 20O la 1O0Ode lei
b) nerespectarea prevederilor art. 10 cu amenda de la 2OO Ia 1000 de lei
c) nerespectarea prevederilor afi. 12 cu amenda de la 2OO la 1000 de lei
d) nerespectarea prevederilor art. 14 cu amenda de la 2OO Ia 1000 de lei
Art.16 in cazul nerespectárii dispoziliilor art. 11. primarul dispune suspendarea
activitálii unitalii pe o perioadá intre 10 qi 30 de zíIe.
Art.17 Constatarea gi aplicarea sanc{iunilor se face de cátre inspectorii primáriei qi ai
Poliliei Locale precum qi ai Jandarmeriei.

CAP. V
DISPOZITII FINALE
Art. 18 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile O.G.2 I2OOI privind
regimul juridic al cotraventiilor.
Art.19 Cu ducerea la indeplinire a acestui regulament se ínsárcineazá
Compartimentul pentru Autoizarea qi Controlul Activitá{ilor Economice din cadrul
Primáriei Municipiuluí Gheorgheni respectiv Po1ilia Localá a municipiului Gheorgheni.
Art. 20 Se comunica urmátorilor: Politia Municipiului Gheorgheni,Politia Localá,
Jandarmeria Gheorgheni, Comisariatul Judelean Proteclia Consumatorilor.

PRB$EDINTELE SEDINTEI,

CoNTRASBMNBAZÁ
SECRETARUL MUNICIPIULUI.

Ferencz Julia
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Se certificá *t*t*t.t";

