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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 26 MAI 2017 

privind Proiectul de Hot ărâre ,,Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului şi autorizaţiei 
de funcţionare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  în municipiul Tecuci 

În data de 26 mai 2017, ora 12 °°  în SaIa de sedinte a Primariei Municipiului Tecuci s-a desf ă uraL 
dezbaterea public ă  a proiectului de hotărâre privind ,,Aprobarea Regulamentului privind eliberarea 
acordului şi autorizaţiei de funcţionare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  în 
Municipiul Tecuci. 

La dezbaterea publică  participă  initiatorul proiectului de hot ărâre, persoana desemnat ă  responsabil ă  
pentru relaţia cu societatea civil ă, reprezentanţi ai serviciilor si societăţilor de interes public local, personalul cie 
specialitate implicat în această  activitate de ini ţiere a proiectului de hot ărâre, al mediului de afaceri, sefi de 
direcţii!servicii/birouri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în sala fiind prezenti un nr. de 35 
persoane. 

La sedinţa privind dezbaterea proiectului de hot ărâre privind ,,Aprobarea Regulamentului privind 
eliberarea acordului şi autorizaţiei de funcţionare privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă  în municipiul Tecuci, au fost convocati, conform convocatoarelor nr.26474122.05.2017-
26512/22.05.2017, toti sefii de direc ţiii servicii!birouri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
reprezentan ţi ai serviciilor si societăţilor de interes public local, personalul de specialitate implicat in aceas1 
activitate de ini ţiere a proiectului de hotărâre, al mediului de afaceri. 

edinţa a fost deschis ă  si prezidată  de catre dl. Primar, care a adus la cunotin ţa persoanelor prezente în 
sală, că  începând cu data de 24.04. 2017 a fost afiat pe site-ul Primariei si la sediul U.A.T. Municipiul TeCUCi, 
proiectul de hotarare privind ,,Aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului şi autorizaţiei de 
funcţionare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă  în municipiul Tecuci. 

D1 Primar - Scopul întâlnirii noastre presupun c ă  î1 cunoaste ţi, suntem în faţa respectării unui cacIrLl 
legal pentru a merge în Consiliul Local cu un Regulament privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piaţă  în Municipiul Tecuci.Materialul pe care noi 1-am f ăcut împreună  cu serviciile de specialitate din cadrul 
Primariei Tecuci este cel care v-a fost prezentat din sursele de informare mass-media. Pe noi ehiar ri 
intereseaza părerea dumneavoastr ă  mai ales că  sunt nite implicaţii directe, financiare asupra firrnelor pe cai 
dumneavoastră  le coordonati.As dori mai ales c ă  sunt cu întreg aparatul de specialitate si cu cei care au f ăcu 
acest regulament, s ă  puneţi întrebări, să  veniţi cu propuneri, să  vedem dacă  propunerile dumneavoastr ă  surit 
într-adevăr bune si le putem introduce în regulament. Eu cred c ă  în urma dialogului o s ă  ajungem la un 
regulament care s ă  satisfacă  punctele dumneavoastra de vedere. Am lâng ă  mine atât pe doamna secretar a 
U.A.T. Municipiul Tecuci, doamna director economic cât si pe cei de la taxe si impozite si zic eu că  o să  
primiţi nite răspunsuri tehnice, profesioniste din partea acestora. 

D1 Top Octavian - Mă  asteptam ca cel care a întocmit documentul s ă  îl prezinte. Am desprins din 
rândurile acestui regulament faptul c ă  se pleacă  de la doua documente de natură  legală: de 1a OG nr. 99/200() 
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata precum si taxa prev ăzută  de Codul fiscal. 

Ordonanţa de Urgenţă  nr.99!2000 nu face referire la nici-o tax ă  dimpotrivă  invită  autoritatea Iocal ă  s ă  
încurajeze activit ăţile comerciale de piaţă  fie ele de alimentaţie publică. O să  dau un exemplu cum ar fi ca u n 
întreprinzător privat să  înceapă  să  vândă  ciment dintr-un tir în fa ţa Primariei, chestiune pe care nu i-o interz)e 
nimeni să  o facă, deci el vinde, poate ob ţine un acord că  face comer ţ  cu materiale de construc ţii, însă  trebLl C 

spus într-un regulament c ă  acest lucru nu se vinde în fa ţa Primariei. In faţa Primariei se poate vinde o broura, 
o carte dar nu ciment iar ca s ă  revenim la ceea ce înseamn ă  taxă, Codul fiscal este singurul document care invit ă  
societăţile comerciale să  obţină  o autorizaţie de funcţionare de la Primarie dei treaba lui este s ă  stabilcase ă  
taxe, nivelul acestora si modul cum sunt calculate, nicidecum s ă  vină  să  ne spună  de unde luărn autorizări. 



-iuesie auionzari ue iuri ţionare se iau uupa parerea rnea ue ia auwriia ţiie na ţionaie imputerrriiie in 

domeniu, de la ANAF, Directia Sanitara etc. .,acolo se duc toate societ ăţile comerciale si se autorizeaz ă  pentru a 
funcţiona, dar orice societate comercial ă  când se apucă  să  desfă oare o activitate într-o loca ţie se duce în prirnu 
rând la Arhitectul sef si cere autorizaţie de construire, de autoriz ări si reîmprospătarea acestora se ocup ă  
organele abilitate, nu are rost si vă  recomand să  nu o faceţi, să  daţi autorizaţie de func ţionare unor societ ăţ i 
peste alte autorit ăţi.Un singur telefon la Registrul Comertului si acetia v ă  va trimite toat ă  situaţia Ia zi a tuturor 
societăţilor comerciale din Tecuci si atunci veţi descoperi câte restaurante sunt pe teritoriul Tecuciului, cle lu 
toţi acetia trebuie s ă  se încaseze acea sum ă  prevazuta de Codul Fiscal de pân ă  la 4000 lei, îns ă  pentru a se 
putea face trebuie m ăsurată  suprafaţa de desfă urare a activit ăţii ,ori aici regulamentul trebuia s ă  specifice ce 
înseamnă  mărimea fizică  de desfă urare a activit ăţii nu hartiile pe care trebuie s ă  le depunem Ia Direct a 
Arhitect Sef. 

D1 Primar —Sunte ţi un cetăţean foarte bine preg ătit din punct de vedere al Iegisla ţiei, însă  rugămintea rnea 
este să  veniţi cu propuneri clare, să  ne spuneţi concret punctele dumneavoastr ă  de vedere. 

D1 Top Octavian - Acest regulament din punctual meu de vedere este neaplicabil, nepotrivit din toate 
punctele de vedere, dar ar suna mai bine ca aceast ă  taxă  pentru eliberarea acordului de func ţionare să  fie trecut 
ca si impozit. Este greu să  dai autorizaţie de func ţionare neavând competen ţa necesară  de a face acest lucru. 

Acest acord de func ţionare se dă  dar pentru acele societ ăţi comerciale care desfă oară  activităţi comerciale 
pe domeniul public, îns ă  trebuie stabilită  taxa pe care o dori ţi să  o încasaţi dar si modul cum ob ţin acest acord 
de funcţionare,c ăci este neclar stabilit în regulament. 

D-ra Fotache Valerica —Dumneavoastr ă  când primiţi acea autoriza ţie de func ţionare de la Registru l 
Comerţului o primiţi în baza declara ţiei pe propria r ăspundere. Taxa pentru eliberarealvizarea anual ă  pentru 
a desfăşura o activitate de alimenta ţie publică, este anuală, se stabile şte prin hotarâre a consiliului local 
municipal, adoptată  în conditiile alin. 3 - art. 475 din Legea nr. 227/201 5 privind Codul fiscal. 

D1 Top Octavian - Art.475 din Codul fiscal spune: Persoanele a c ăror activitate este înregistratii 
în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activit ăţi de servire a b ăuturilor ş i 932 - Atte 
activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasific ării activităţilor din economia naţională  - CAEN, 
actualizată  prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 337/2007 privincl 
actualizarea Clasific ării activităţilor din economia naţională  - CAEN, datoreaz ă  bugetului local a1 
comunei, ora şului sau municipiului, dup ă  caz, în a c ărui rază  administrativ-teritorial ă  se desfăşoară  
activitatea, o tax ă  pentru eliberareaIvizarea anual ă  a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activit ăţ i, 
în funcţie de suprafaţa aferentă  activităţilor respective. Vă  dau perfectă  dreptate, dator ăm o asernenea 
taxă, vă  întreb însă  cine spune că  trebuie să  mă  autorizez ca să  depun această  taxă? Articolul de Cod 
fiscal stabi1ete taxe dar nu are autoritatea s ă  stabilească  cine dă  autorizaţii. 

D-ra Fotache Valerica - Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se elibereaza de 
catre Primarie. 

D1 Bălănică  Traian —Primăria dă  un acord de func ţionare nu autorizaţie de funcţionare. 
D1 Florea Costică  - Regulie sunt simple,construc ţia dacă  îndep1inete toate condi ţiile prin certificatul cle 

urbanism, prin autorizaţie, prin toate avizele făcute de ce se vine înc ă  o dată  cu acest regulament care irnpune 
plătirea unei taxe pentru eliberarea autoriza ţiei de alimentaţie publică? De aceea spun c ă  acest regularnent vine 
cu o anumită  încărcătură . 

D1 Top Octavian —Nu impune ţi o autorizaţie dei Codul fiscal te invit ă  să  faci acest lucru, cât cle m u 1 Le 

taxe -au scos în 2017 nu ştiu cum de a r ămas aceasta, mai ales c ă  există  si o anurnită  discriminare, doar pe 

alimentaţie publică  se iau bani. 
D1 Primar - A ţi adus în discuţia dumneavoastră  de foarte multe ori de Codul fiscal, noi ca i autoritate 

publică  locală  suntem obligaţi să-1 respectam. Dac ă  noi am scoate aceast ă  taxă  i încercăm să  modifică iii 
regulamentul vine Camera de Conturi care este organul de control si va spune îns ă  că  s-a comis un prejudiciu 
fiindcă  nu s-au respectat prevederile prev ăzute de Codul fiscal. 

D1 Marin Iulian - Prin Hot ărârea Consiliului Local nr.169 din 29 decembrie 2016 s-a separat aceste 
suprafete. 

D1 Top Octavian - Ce înseamn ă  această  suprafaţă? Dacă  mergeţi pe ceea ce însearnn ă  ,,suprafa ă  ut.iliL 
aa cum în documentele de arhitectur ă  avem o chestie foarte bine definit ă, este bine, însă  în regulainent nu se 
specifică  de această  ,,suprafaţă  utilă  scrie doar de suprafa ţa si atât. In OG nr.99/2000 se vorbete despre 
suprafaţa de vânzare c ăci aceasta dupa p ărerea mea este aduc ătoare de profit. 

D1 Primar - E firesc s ă  vă  apăraţi punctul dumneavoastră  de vedere în faţa bussiness-ului dumneavoasuiL 
pe care îl desf ă uraţi, dar când spune ţi că  numai suprafaţa 	 fi de consum în urma căreia obtine ţi  prot este 
suprafaţa pe care ar trebui s ă  o plătiţi ... nu, dumneavoastră  obţineţi profit pe întreaga suprafa ţă  i aducător de 
profit este inclusiv si bucătăria unui restaurant iar partea de grup sanitar face parte din acest proces, 
dumneavoastră  vindeţi un serviciu, întreg acest sistem este implicat. 

D-ra Fotache Valerica - Am în ţeles că  sunt cam multe documente de depus de c ătre so!icitant, s ă  veclei n 
ce putem scoate dintre acestea. 



vi i op iciaviari - i- r ireuui scoasa auioriza ţia ue iunc ţioriare sau ar ireuui riumiia aiiiei. 
D1 Primar - Am înţeles că  am omis noţiunea de ,,suprafata util ă  o să  notăm si o să  punctărn în 

regulament. 
D1 Tudor Spiridon - Discu ţia de astăzi este despre adoptarea unui regulament care este necesar pentru a tî 

dat Politiei locale,organul de control aI Primariei, acest regulament fiind necesar d-lui Primar pentru a impune 
legea în Tecuci. 

D1 Matei Romeo - Referitor la capitolul VI ,Sanc ţiuni - au fost preluate din OG nr.99!2000 o parte clin 
sanctiuni si puse în regulament si împărţite pe două  secţiuni: Sancţiuni privind acordul de func ţionare ş i 
Sancţiuni privind autorizaţia de funcţionare. La cele privind autoriza ţia de funcţionare, din câte ştiu autoriza ţ  e 
de funcâionare pot lua doar persoanele juridice nu si fizice.Atunci ce rost are s ă  fie trecute valorile peiin 
persoanele fizice iar art.48 s ă  spună  că  pentru persoanele juridice limitele minime si maxime ale arnenzilor se 
dublează,nu-i mai simplu de trecut direct valorile duble? La sec ţiunea I art 45:In cazul repet ării contraven ţ iilor 
prevăzute la art 40 într-un interval de 12 luni,,UAT Municipiul Tecuci,prin împutemici ţii primarului Muriicipiut 
Tecuci,va suspenda activitatea comercial ă  mi se pare normal ca s ă  poată  suspenda activitatea cel care emite 
acordul de func ţionare nu altcineva sau daca a fost emis ă  de către un compartiment din cadrul Prirnariei s u 

suspende acel compartiment. 
D1 viceprimar Pintilie D ănuţ  - Cel împuternicit va putea suspenda activitatea comercial ă . 
D1 Matei Romeo - La ambele sec ţiuni amenzile sunt prevăzute pe suprafe ţe:suprfaţă  mică, .supraf ă  

medie si suprafaţă  mare, să  se facă  o categorisire a acestora. 
D1 viceprimar Pintilie D ănuţ  - Este aceeai categorisire ca la taxele si impozitele locale. 
Având în vedere că  nu mai sunt alte puncte de vedere,dezbaterea public ă  privind ,,Aprobarea 

Regulamentului privind eliberarea acordului şi autorizaţiei de funcţionare privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă  în Municipiul Tecuci, se consider ă  încheiată . 

PRIMAR  
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