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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA LUMINA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr 3( ~.CJQ. L009
Privind aprobarea REGULAMENTULUI CADRU

De antorizare a agentilor e~ononll~ide pe raza (;olDunei LDIDina

Consiliul Local al comunei Lumina, intrunit in sedinta ordinara de lucru din
data de 30.01.2003-

Avand in vedere:
- Expunerea de motive si Proiectul de hotarare initiat de Primar, Chiru

Dumitru
- Raportul serviciului buget finante
- Raportul comisiei ill. 1
- Raportul comisiei ill. 2
- Raportul comisiei ill. 3
Avand in vedere prevederile Legii 500/2002 privind fmantele publice,

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, OG. 2112002 privind
gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale, O.G. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. b, alin. 4 lit. a si b din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile
ulterioare

HOTARESTE

Art.l. Se aproba REGULAMENTUL CADRU de autorizare a
agentilor e~ononll~ide pe raza (;olDunei Lnnllna

Art.2.. Se aproba anexa care face parte integranta din prezenta.
Art. 3 Secretarul comunei Lumina va comunica prezenta hotarare

autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate.
Hotararea a fost adoptata cu 15 (cincisprezece) voturi "pentru", nici un vot

"contra 11 nici 0 "abtinere'' din totalul de 15 (cincisprezece) consilieri prezenti,
Numarul consilierilor in functie 15 (cincisprezece). Total membrii consiliului 15
(cincisprezece ).

CONTRASEMNEAzA

SECRETAR
COMUNA LUMINA

BRATIANU VIOREL FL



REGULAMENT~ADRU
De antorizare a agentilor e~onoDIi~ide pe raza COlDnnei

LUlDina

CAP. I
Obtinerea Acordului pentru desfasurarea activitatilor comerciale

(:)

1. Agentii economici de pe raza comunei Lumina care au obligatia de a
solicita acordul sunt:

- societatile comerciale, persoanele fizice autorizate si intreprinderi
familiale - pentru fiecare punct de lucru

- cabinetele medicale - medici umani si medici veterinar
- alte institutii si personae care isi desfasoara activitatea in conformitate

cu prevederile legii, cu exceptia institutiilor publice
2. In vederea eliberarii acordului pentru desfasurarea activitatii se vor

depune documentatiile prezentate in anexa 1 care face parte ingranta
din prezentul Regulament

3. Termenul solutionarii cererii pentru obtinerea avizului este de maxim
30 de zile de la data depunerii si inregistrarii documentatiei complete.
Acordul se va elibera pentru fiecare punct de lucru al agentilor
economici , de pe raza comunei Lumina, mai putin pentru sediile
unde acestea isi desfasoara activitati administrative.

4. Cerintele si criteriile in baza carora se v-a elibera acordul pentru
desfasurarea activitatilor comerciale in Comuna Lumina sunt:

- Armonizarea principiilor dezvoltarii durabile
- Desfasurarea unor activitati legale, necesare comunitatii,

civilizate, care sa respecte normele de convietuire sociala, ordine
si liniste publica

- Indeplinirea conditiilor igienico-sanitare si a celor de prevenire
si stinge a incendiilor

- Respectarea programului de lucru
5. Taxa pentru eliberarea Acordului sau/si vizei anuale este prevazuta in

anexa 2 la prezentul Regulament
Agentii economici au obligatia de a solicita eliberarea Acordului in
termen de 30 de zile de la inceperea activitatii. Viza anuala se solicita
in term en de eel mult 60 de zile de la inceputul anului. Acordul pentru
desfasurarea activitatii eliberat de Primaria Comunei Lumina se va
afisa la unitatea detinatoare, la loe vizibil.
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~AP. II
Programul de functionare si reclama si publicitatea

- Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare cu respectarea
prevederilor inscrise in legislatia muncii si conditia respectarii
reglementarilor in vigoare privind linistea publica si in conformitate
cu solicitarile autoritatilor administratiei publice locale privind
continuitatea unor activitati comerciale sau de prestari servicii, in
functie de necesitatile consumatorilor

- Agentii economici si persoanele fizice autorizate si intreprinderi
familiale care desfasoara activitati cu caracter economic pe raza
comunei Lumina au obligatia de a solicita Avizul pentru programul de
functionare. Orarul de functionare se va afisa intr-un loc vizibil la
intra rea in unitate, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea
acestuia.

- Fiecare comerciant are obligatia de a expune la loc vizibil un panou
publicitar luminos amplasat pe imobil din care sa rezulte numele
agentului economic, obiectul de activitate si denumirea obiectivului.
Deasemenea fiecare agent economic are obligatia de a asigura
iluminatul pe timp de noapte a imobilului unde se desfasoara activitati
cu caracter economic. In cazul in care reclama se va amplasa pe
domeniul public agentul economic v-a plati taxa pentru ocuparea
domeniului public.

- Agentii economici au obligatia intretinerii si amenajarii domeniului
public aferent. Pentru ocuparea domeniului public si desfasurarea de
activitati de depozitare, parcare sau cu caracter economic, agentii
economici vor plati 0 taxa.

CAP. III
Obligatiile agentilor economici
- respectarea documentatiilor de amenajarea teritoriului ~i de urbanism,
precum ~ia normelor privind executarea constructiilor
- conservarea ~iprotectia mediului
- societatile comerciale au obligatla sa asigure ingrijirea spatiilor aflate in
proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor , curtilor, imprejmuirilor ~i sa
pastreze ordinea ~icuratenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri ~igradini,
in celelalte locuri pub lice, precum ~i in toate locurile unde isi desfasoara
activitatea
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- curatenia strazilor, pietelor ~i a celorlalte locuri publice, mdepartarea
zapezli, a ghetii de pe strazi ~i trotuare, in dreptul si la locurile unde isi
desfasoara activitatea,
- intrelinerea in buna stare a constructlilor existente, repararea ~i
zugravirea periodica a acestora
- pastrarea curateniei ~i respectarea normelor igienico-sanitare in locurile
unde isi desfasoara activitatea
- plata taxelor si impozitelor aferente
- desfasurarea unei activitati economice in concordanta cu specificul
agentului economic, al necesitatilor colectivitatii locale, al respectarii ordinii
si linistii publice

1.\.) CAP. IV
Instituirea taxelor pentru desfasurarea de activitati specifice agentilor
economici

Ii:;

- pentru desfasurarea activitatilor si bunul mers al agentilor economici,
acestia urmeaza a plati 0 taxa de liniste publica in cuantum de 0,5
lei/mp.lan

Taxa urmeaza a fi instituita in vederea asigurarii unui climat de liniste si
ordine in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii agentilor
economici.
- pentru autorizare program functionare urmeaza a se plati 0 taxa de

autorizare program functionare in cuantum de 13 lei. Reautorizarea
anuala a agentilor economici este obligatorie si este in cuantum de 13
lei/an.

- pentru ocuparea domeniului public si desfasurarea de activitati cu
caracter economic sau de reclama si publicitate urmeaza a plati 0 taxa
de ocupare domeniul public in cuantum de 50 lei/zi

- taxa gunoi - 54 lei/salariat/an
- taxa publicitate 25 lei/mp. sau fractiune/an
- taxa firma 25 lei/mp. sau fractiune/an

CAP. V
Sanctiuni
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