
 
  
       Anexa Nr. 1 la HCL. nr. 29/2014 
  

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA COMERŢULUI STRADAL PE RAZA 
Comunei Căpîlniţa, judeţul Harghita 

 
CAP. I  
DISPOZITII GENERALE  
1.1 Scopul regulamentului  
Art. 1. Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si 
desfasurarea de activitatilor de lunga durata, sezoniere si ocazionale in zone publice din 
Comuna Căpîlniţa, judeţul Harghita.  
1.2 Domeniul de reglementare  
Art. 2. Prevederile prezentului regulament se aplica: agentilor economici – persoane 
fizice sau juridice autorizate care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau 
presteaza servicii catre populatie: producatorilor directi, comerciantilor, organizatiilor fără 
scop lucrativ, institutiilor publice, în zonele publice din Comuna Căpîlniţa. 
Art.3. In zonele publice din Comuna Căpîlniţa sunt interzise cu desavarsire activitatile 
care incita la violenţă, la ura, sau care periclitează siguranţa populaţiei, activitaţile care 
tulbură liniştea şi ordinea publica, activităţile de cerşetorie şi alte activităţi similar ilicite 
sau imorale.  
 
CAP. II  
DEFINITII SI CLASIFICARI  
Art. 4. Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului  
- agent economic – persoana fizica sau juridica autorizata, care în cadrul activitatii sale 
profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse, ori 
parti din acestea, sau presteaza servicii, definite în baza Legii 15/1990 privind 
reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale cu 
modificările şi completările ulterioare .  
- consumator - orice persoana fizica, sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, 
care cumpara, dobandesc, utilizeaza, ori consuma produse, sau servicii in afara activitatii 
profesionale;  
- comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de 
comercializare a produselor si serviciilor de piata;  
- comert stradal - comert cu amănuntul a produselor alimentare sau nealimentare cu 
caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public sau privat, in 
afara spatiului magazinelor, de regula in zone cu intensa circulatie pietonala, pe strazi, 
trotuare, pasaje publice, sau orice zona destinata folosintei publice.  
- comert ambulant - activitatea de comercializare cu amanuntul realizata prin vanzarea 
in mai multe locatii, pe unitati (standuri) mobile, rulote, sau in vehicule special amenajate, 
care la incheierea programului elibereaza amplasamentul  
- comert ocazional – activitatea de comert stradal desfasurata cu ocazia anumitor 
evenimente, pe o perioada limitata de timp;  
- comert sezonier - activitatea de comert stradal desfasurata in perioade de timp 
determinate, de regula in sezoanele turistice;  
 



- punct de desfasurare a activitatii – spatiu public delimitat in cadrul amplasamentului 
avizat de Compoartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului, pus la dispozitia 
partenerilor pentru desfasurarea activitatii ;  
- comert stradal in puncte fixe - activitatea de comercializare in orice structura de 
vanzare cu amanuntul realizata pe amplasamentele stabilite  
- structura de vanzare/promovare - spatiul de desfasurare a unuia, sau mai multor 
exercitii comerciale;  
- chiosc stradal – constructie usoara, de mici dimensiuni, temporara, avand una din 
laturi (sau mai multe) deschise, amplasata pe strazi si in zone publice, din care se vand: 
flori, ziare, reviste, tigari, sucuri, alte produse;  
- terasa de alimentatie publica – spatiu amenajat in fata unitatii proprii de alimentatie 
publica, in vederea servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de 
agrement si/sau tematic (festivaluri, targuri) ;  
- toneta – structura de vanzare deschisa, taraba, la care se vand, pe strada, articole 
marunte, dulciuri, racoritoare, etc;  
- autospeciale, autoutilitare – structura de vanzare specializata montata pe un mijloc de 
transport (autospeciala, remorca, tricicleta, etc.) utilizata pentru vanzarea sau expunerea 
anumitor produs .  
- mobilier sezonier- scaune, mese,umbrele, jardinière(pentru delimitare), corpuri de 
iluminat, sisteme de incălzire, panouri de prezentare a preţurilor.  
Art. 5. Nomenclator de activitati în cadrul cărora pot fi comercializate produse sau 
servicii sub forma comerţului stradal.  
5.1. activitati comerciale:  
-  
- comercializare flori;  
- comercializare presa;  
- comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, nealimentare;  
- comercializare fructe de sezon;  
- comercializare popcorn ,castanet , porumb fiert, îngheţată;  
5.2. activitati de promovare  
- expozitii: expunere de produse, standuri in fata unitatii,  
- expunere de masini in zone publice;  
- expozitii de carte, flori în cadrul unor manifestari  
- prezentari de moda  
- vanzari promotionale - de promovare de produse si servicii, sampling;  
5.3. activitati cu caracter social, sau de interes public  
- evenimente social-sportive,  
- distribuirea de pliante in campaniile de informare,  
- consultatiile medicale gratuite, in cadrul unor campanii  
5.4. activitati cu caracter cultural  
- festivaluri  
- concerte  
- targuri  
5.5. activitati de agrement  
- parcuri de distractii, masinute, tobogane gomflabile,  
- organizarea jocurilor de artificii;  
- circuri,  
- menajerii, targuri de pasari, de animale de companie,  
- concursuri de agilitate (canina)  
5.6. activitati ocazionale  
Vânzarea ocazională de flori, mărţişoare, suveniruri şi felicitări, în zonele publice 
de pe teritoriul Comunei Căpîlniţa cu ocazia diferitelor sărbători sau evenimente 



organizate în comună (“târguri” de Crăciun sau Paşte, zilele comunei, târgul 
olarilor şi altele). 
  
Art. 6. Comertul stradal poate fi clasificat astfel:  
6.1 functie de durata de desfasurare a activitatii:  
- comert ocazional;  
- comert sezonier;  
- comert de lunga durata;  
6.2 . functie de locul amplasarii acestora:  
- in zone pietonale, in fata unitatilor de alimentatie publica;  
- in zona parcarilor publice  
- in parcuri sau in zone protejate  
- alte spatii publice  
6.3. functie de structura de vanzare utilizata:  
- terase sezoniere amplasate in fata unitatilor de alimentatie publica;  
- chioscuri;  
- tonete;  
- triciclete, autospeciale, autoutilitare, sau alte tipuri de unitati mobile destinate 
desfasurarii de activitati comerciale;  
- alte tipuri de mobilier urban avizat (Ex. cutiile de distribuire gratuita a presei, etc.);  
- vânzări fără utilizarea de mobilier urban;  
Art.7. Amplasamentele pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal vor fi propuse la 
cererea agentilor economici de către serviciul de specialitate din cadrul Compartimentului 
financiar-contabil, salarizare, impozite şi taxe , avizate de către Compartimentul de 
urbanism şi amenajarea teritoriului.  
Art.8. Amplasamentele situate în faţa punctului de lucru cu sediul fix, vor fi atribuite fără 
licitaţie publică, la cererea deţinătorilor spaţiilor comerciale respective. Vor fi autorizate, 
sub forma comerţului de întâmpinare, doar terasele din faţa spaţiilor unde se desfăşoară 
activităţi specifice de alimentaţie publică (bar/restaurant, cofetarie-patiserie), în 
următoarele condiţii:  
a) distanţa de la terasă la grupul social să fie de max. 50 m;  
b) grupul social trebuie să fie dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe;  
c) lista de meniuri şi preţuri să fie prezentată în limba română, maghiară şi într-o limbă de 
circulaţie internaţională;  
d) personalul de servire al terasei să fie calificat pentru activitatea de comerţ cu produse 
alimentare şi alimentaţie publică;  
e) prezentare a ansamblului terasei: o schiţă, simulare foto;  
f) mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei);  
g) sistem de acoperire (umbrele şi sistemul de fixare pe paviment);  
h) sistem de iluminat propriu;  
i) prezentarea, aspectul şi ţinuta personalului de deservire.  
Art.9. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ stradal pe amplasamentele 
menţionate la art.8. pot funcţiona numai în baza unui contract emis conform prevederilor 
H.C.L. în vigoare, privind procedura de eliberare a contractelor pentru ocuparea 
temporară a domeniului public.  
Art.10. (1) Amplasamentele pentru desfăşurarea activitatilor comerciale stradale, cu 
excepţia celor de la art.8., vor fi atribuite în urma organizării unor licitaţii publice. Condiţiile 
care trebuiesc îndeplinite pentru participarea la licitaţie, vor fi stabilite prin caietul de 
sarcini, iar câştigătorilor licitaţiilor li se vor încheia contracte de închiriere pentru o 
perioadă determinată de maxim 1 an.  
Art.11. În situaţiile în care terenurile din domeniul public sau privat al municipiului pe care 
sunt amplasate chioşcuri, tonete sau alte construcţii provizorii, urmează să fie afectate de 
construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilizări publice, deţinătorii construcţiilor 



provizorii vor dezafecta terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, la 
somaţia făcută de primar, în termen de trei zile lucrătoare de la comunicare.  
Art.12. În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public sau privat al comunei 
de mobilier stradal sau alte structuri provizorii(ex: tonete,corturi chioscuri) neautorizate, 
acestea vor fi desfiintate deîndată şi necondiţionat, prin măsuri administrative,respectiv 
actiunea poliţiei locale si a agentului economic care asigura logistica si personalul 
necesar desfiinţării. În cazul refuzului agentului economic de a asigura logistica şi 
personalul necesar, operaţiunea se va desfăşura cu personalul propriu al autorităţii 
administrative sau servicii descentralizate pe cheltuiala agentului economic  
Art.13. Comercianţii care au debite sau amenzi contravenţionale neachitate, constatate 
de către Compartimentul financiar-contabil, salarizare, impozite şi taxe din cadrul 
Primăriei Comunei Căpîlniţa, nu vor beneficia de prevederile prezentului regulament.  
 
CAP.III OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE 
COMERŢ STRADAL  
Art.14. Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal au următoarele obligaţii:  
14.1. Să desfăşoare activităţi de comerţ stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor 
privind:  
a) Igiena şi sănătatea publică;  
b) Protecţia consumatorilor;  
c) Provenienţa şi calitatea mărfurilor;  
d) Utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;  
e) Liniştea şi ordinea publică;  
f) Protecţia muncii.  
14.2. Să respecte următoarele cerinţe privind activitatea de la punctul de lucru:  
a) Să detina la punctul de lucru datele de identificare ale comerciantului nr./data 
acordului/autorizaţiei de funcţionare emisă de Primăria Comunei Căpîlniţa cât şi copia 
contractului de închiriere sau concesiune pentru ocuparea temporară a domeniului public, 
precum să asigure afişarea la loc vizibil a acestora.  
b) Să asigure expunerea estetică a produselor şi afişarea în mod vizibil al preţurilor 
(pentru terasele amplasate în Comuna Căpîlniţa, lista de meniuri şi preţuri va fi 
disponibilă în limba română, maghiară, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională);  
c) Să utilizeze personal calificat pentru activitatea de comerţ cu produse alimentare şi 
alimentaţie publică.  
14.3. Să utilizeze mobilierul avizat de către Compartimentul de urbanism şi amenajarea 
teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Căpîlniţa, cu respectarea suprafeţei autorizate şi 
menţiunilor din contractul de închiriere.  
14.4. Să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi 
să nu creeze disconfort riveranilor.  
14.5. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător.  
14.6. Să asigure şi să impună personalului de deservire:  
a) Echipament de protecţie sanitară şi ecuson cu datele de identificare;  
b) Personalul de deservire să deţină documente de identificare şi carnetul de sănătate;  
c) Pe terasele amplasate pe raza Comunei Căpîlniţa, personalul de deservire va avea un 
aspect îngrijit şi o ţinută decentă individualizată pentru fiecare terasă.  
14.7. Să respecte orarul de funcţionare aprobat prin acordul/autorizaţia de funcţionare 
emisă de către Primaria Comuna Căpîlniţa. 
 
CAP.IV. CONDIŢII DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE ÎN COMUNA 
CĂPÎLNIŢA  
Art.15. Condiţiile de amplasare a teraselor sezoniere în Comuna Căpîlniţa sunt 
următoarele:  



15. Amenajările sezoniere se vor amplasa conform unui plan de situaţie, de-a lungul 
faţadelor, în faţa punctului de lucru care are activitate de alimentaţie publică, păstrând un 
spaţiu de trecere pentru pietoni de minim 2 m.  
Art.16. Se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil.  
Art.17. Amplasarea teraselor sezoniere se face cu respectarea prevederilor Legii 
nr.50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare . respectiv obţinerea 
certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire după caz.  
Art.18. Condiţii generale de amplasare  
Amplasamentele situate în faţa punctului de lucru, cu profil de alimentaţie publică, vor fi 
atribuite fără licitaţie publică, la cererea deţinătorilor spaţiilor comerciale respective, cu 
respectarea următoarelor cerinţe privind calitatea amenajării:  
a) Mobilierul şi amenajarea vor avea stil contemporan, de calitate.  
b) Un agent economic va avea un singur set de mobilier de acelaşi fel (scaune, mese, 
umbrele);  
c) Învelitoarele umbrelelor vor avea o structură independentă de faţadele clădirilor şi de 
pavaj şi vor fi realizate din pânze impermeabile şi rezistente la intemperii. Se admite 
numai publicitate în nume propriu sau pentru brand-ul firmei care este contractată de 
către titularul contractului pentru amenajarea terasei. Umbrelele vor avea aceeaşi formă 
şi nu vor depăşi limitele zonei pentru care a fost autorizată terasa.  
d) Perimetrul teraselor vor fi asigurate prin jardiniere din lemn sau fier forjat cu flori 
naturale, deţinătorul terasei fiind obligat să le întreţină în mod corespunzător. Nu se 
accepta jardiniere şi flori din material plastic;  
e) Iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public şi prin surse proprii de iluminare 
(lumânări sau alte mijloace); Se vor evita luminile în culori ţipătoare.  
f) Se admite utilizarea muzicii live cu sisteme de amplificare în condiţiile respectării 
normelor de mediu şi a valorilor admise pentru nivelul de zgomot (presiunea acustică) 
reglementate de legislaţia naţională şi normele europene în vigoare. Se pot organiza 
evenimente culturale, expoziţii de grafică, pictură, artă fotografică şi caricatură;  
g) Se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, 
frigărui, etc.) la orice tip de terasă. Excepţie vor face ocaziile speciale. 
h) Se va ţine cont de programul manifestărilor social-culturale comunicat de Primăria 
Comunei Căpîllniţa şi care prin amplasarea teraselor împiedică desfăşurarea acestora, 
situaţie în care deţinătorii teraselor vor fi obligati fie să le desfiinţeze temporar, fie să le 
restrângă ca suprafaţă .  
Art.19. Pe terasele amplasate pe raza Comunei Căpîllniţa este interzisă servirea cu 
vesela de plastic (pahare, farfurii, tacâmuri) şi depozitarea de ambalaje.  
Art.20. Terasele amplasate pe raza Comunei Căpîllniţa nu vor fi racordate aerian la 
reţeaua de alimentare cu energie electrică a fiecărui punct de lucru şi nici nu se admite 
pozarea cablurilor electrice neprotejate pe paviment.  
Art.21. Orarul de funcţionare a teraselor amplasate pe raza Comunei Căpîllniţa va fi până 
la ora 22, fără a se amplasa instalaţii de sonorizare pe terase.  
 
CAP.V. CRITERIILE PRIVIND STABILIREA MOBILIERULUI UTILIZAT LA COMERŢUL 
STRADAL  
Art.22. Mobilierul utilizat în cadrul comerţului stradal va fi avizat de către Compartimentul 
de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Căpîllniţa. În acest 
sens se va ţine cont de următoarele aspecte:  
22.1. În cazul rulotelor:  
a) Utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate şi înmatriculate în UE fiind în 
stare de functionare;  
b) Să deţină autonomie privind utilităţile şi posibilităţile de racordare;  
c) La sfârşitul programului se va elibera amplasamentul ocupat până a doua zi.  
22.2. În cazul mobilierului stradal:  



a) Să asigure condiţii corespunzătoare pentru expunerea, protejarea şi păstrarea 
mărfurilor;  
b) Să fie confecţionat din material uşor de întreţinut, manipulat şi transportat;  
c) Să asigure spaţiu suficient pentru servirea clienţilor (cântărirea şi ambalarea 
produselor);  
 
CAP.VI NOMENCLATORUL DE PRODUSE CE POT FI COMERCIALIZATE ÎN CAZUL 
COMERŢULUI STRADAL  
Art.23. Mărfurile, produsele şi grupele de produse care pot fi comercializate în sistem de 
comerţ stradal sunt:  
a) Cărţi, reviste, ziare;  
b) Flori şi aranjamente florale naturale;  
c) Ilustrate, felicitări;  
d) Artizanat;  
e) Amintiri având volum mic  
f) Legume, fructe, citrice;  
g) Bilete pentru loto-pronosport, bingo, spectacole,si cartele magnetice;  
h) Produse de patiserie, sandwich şi hotdog, expuse în vitrine de protecţie;  
i) Pop-corn, îngheţată, băuturi răcoritoare;  
j) Ochelari de soare, şepci şi articole de marochinărie cu volum mic;  
k) Tablouri, lucrări de artă proprii ale artiştilor plastici.  
Art.24. Se interzice cu desavirsire expunerea in scopul vinzarii a produselor 
industriale(utilaje si piese, covoare, biciclete, jucarii, imbracaminte si incaltaminte, etc…) 
in fata magazinelor.  
Art.25.Documentele necesare obtinerii acordului de amplasare a teraselor sezoniere sunt 
cuprinse in anexa nr. 1; formularul acordului de amplasare a unei terase sezoniere este 
cel cuprins în anexa nr. 2; formularul de cerere este cel cuprins în anexa nr. 9.  
Art.26. Actele necesare pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa prin amplasarea de agregate frigorifice sau alt mobilier stradal utilizat la 
comerţul stradal conform anexei nr. 3; formularul de cerere este cel cuprins în anexa nr. 
10.  
Art.27. Formularul acordului de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa 
pentru agregate frigorifice sau alt mobilier stradal utilizat la comerţul stradal este conform 
anexei nr. 4.  
Art.28. Actele necesare pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa altele decât amplasarea de agregate frigorifice sau alt mobilier stradal utilizat la 
comerţul stradal conform anexei nr. 5. formularul de cerere este cel cuprins în anexa nr. 
11.  
Art.29. Formularul acordului de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa 
este conform anexei nr. 6.  
 
CAP.VII. REGLEMENTĂRI SPECIALE  
Art.30. Reglementarea vânzării ocazionale de flori, suveniruri şi felicitări, în zonele 
publice de pe teritoriul Comunei Căpîllniţa se face conform anexei nr.7.   
Art.31. Reglementarea vânzării ambulante temporare de castane şi porumb fiert în 
zonele publice de pe teritoriul Comunei Căpîllniţa se face conform anexei nr. 8.  
 
CAP.VII CONTRAVENŢIILE PRIVIND COMERTUL STRADAL PE RAZA COMUNEI 
CĂPÎLLNIŢA  
Art.32. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 – 1000 
lei următoarele fapte:  
a) Utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de Primăria Comunei Căpîllniţa şi 
nerespectarea celorlalte condiţii privind amenajarea, prevăzute la art.18 din regulament;  



b) Utilizarea rulotelor de alt tip decât cel comercial neomologate si neinmatriculate in 
U.E.;  
c) Neafisarea datelor de identificare ale agentului economic;  
d) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat;  
d) Neefectuarea salubrizarii permanente a amplasamentului ocupat, precum şi 
nerespectarea curăţeniei şi întreţinerii zonei verzi limitrofe;  
e) Depăşirea orarului de funcţionare stabilit la art.21 din prezentul regulament şi crearea 
de disconfort riveranilor.  
f) Folosirea cablurilor electrice suspendate sau a celor neprotejate pozate pe paviment si 
a sistemelor de amplificare pentru difuzarea de muzică.  
g) Neintreţinerea elementelor terasei (umbrele, scaune, mese, jardiniere, flori) .  
 
Art.33. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 – 500 lei 
următoarele fapte:  
a)Comercializarea altor produse decât cele specifice comerţului stradal şi menţionate in 
art.23 din prezentul regulament;  
b) Expunerea in scopul vânzarii de produse industriale, in faţa magazinelor proprii;  
c) Neafişarea într-o limbă de circulaţie internatională a listei de meniuri cu preţuri;  
d) Servirea pe terasele din Comuna Căpîllniţa în veselă de plastic şi depozitarea 
ambalajelor pe terasă.  
e) Prepararea în aer liber a alimentelor, in zonele interzise prin prezentul regulament;  
f) Ţinuta necorespunzătoare, aspectul neîngrijit şi lipsa ecusonului de identificare al 
personalului de deservire.  
Art.34. Nerespectarea in mod repetat a prevederilor art.14 pct.4 sau art.21 din prezentul 
regulament atrage dupa sine suspendarea autorizaţiei/acordului de funcţionare pe o 
perioada de până la o lună.  
Art.35. În cazul în care în decursul unui an calendaristic se aplică măsura suspendării 
autorizaţiei/acordului de funcţionare în baza art.34 de maximum 2 ori , atunci se va 
proceda la retragerea autorizaţiei/acordului de funcţionare pentru terasa respectivă.  
Art.36. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data 
comunicării procesului-verbal, jumătate din mimimul amenzii stabilite.  
Art.37. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Poliţia Locală 
precum şi de persoane împuternicite prin dispoziţie de Primar, modelul acestuia fiind 
prevăzut în Anexa nr. 12 la prezentul Regulament.  
Art.38. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarâre le sunt aplicabile prevederile O.G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 
CAP.VIII.DISPOZIŢII FINALE 
Art.39.Acordurile teritoriale de functionare  şi avizele vor fi considerate vizate anual 
numai la achitarea integrală a sumei datorate pentru vizarea acestora. 
Art.40. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţă publică. 
Art.41.Formularele tipizate, aprobate conform anexelor 1-13, fac parte integrantă din 
prezentul regulament. Formularele de cereri, acorduri, avize şi autorizaţii se pun la 
dispoziţia solicitantului, contra cost. Tarifele sunt prevăzute în anexa 13. 
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ANEXA NR. 1 la regulament  
Actele necesare pentru obţinerea acordului de amplasare de terase sezoniere  
 
Pentru obţinerea aprobării de utilizare temporară a locurilor publice din Comuna Căpîllniţa 
agenţii economici trebuie să prezinte următoarele documente:  
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Dovada deţinerii spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea –copie  
- Plan de situatie, scara 1:200 , unde se va marca prin hasurare si cotare suprafaţa 
ocupată ,fără stânjenirea circulaţiei pietonale.  
- prezentare a ansamblului terasei:  
-schiţă, simulare foto;  
- mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei);  
- sistem de acoperire (umbrele şi sistemul de fixare pe paviment);  
- sistem de iluminat propriu;  
- Program de funcţionare: 10.00-22.00  
- Aviz Direcţia de Sănătate Publică,  
- Contract salubrizare încheiat, 
- Asigurare grup sanitar în incinta spaţiului comercial pe care îl deţine solicitantul,  
- Acord asociaţie de proprietari în cazul în care spaţiul solicitantului se află la parter de 
bloc  
- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul financiar-contabil  
- Nu se vor executa lucrări definitive pe suprafaţa ocupată de terasă; unde este cazul, se 
pot monta jardiniere mobile, umbrele sau copertine mobile,  
- Se va menţine curăţenia şi se va întreţine zona verde limitrofă  
- Plata taxei pentru utilizarea locului public va fi achitată anticipat pe perioada de 
valabilitate a acordului, numai in cazurile in care nu se incheie un contract (sfârşit de 
săptămână sau solicitări pentru durate reduse, de 2-4 zile).  
-Aprobarea poate fi prelungita in aceleasi condiţii.   
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ANEXA NR. 2 la regulament  
VIZAT  
PRIMAR  
 

ACORD DE AMPLASARE NR. /  
 
Ca urmare a cererii nr................./20…. adresate de…………………………..  
cu domiciliul /sediul in judetul…………………………municipiul/oras…...  
………………………………..Strada……………………..nr……….bloc….  
Scara…….etaj…………ap…………………..  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr……………………...  
Cod Fiscal……………………………………………  
În baza prevederilor Consiliului Local al Comunei Căpîllniţa nr………..  
…..privind utilizarea temporară a locurilor publice din Comuna Căpîllniţa, cu terase 
sezoniere pe raza Comunei Căpîllniţa, se  

AVIZEAZĂ  
 

Amplasarea unei terase de vară cu o suprafaţă de ………mp pe o durată de 
amplasare…………………………………cu achitarea taxei de utilizare temporară a 
locurilor publice din Comuna Căpîllniţa lângă punctul de lucru situat pe 
Str………………………………..……nr…….  
În următoarele condiţii: cu menţionarea curăţeniei spaţiului limitrof, fără executare de 
lucrări definitive, asigurarea unei circulaţii pietonale de minim 2,00 m cu asigurarea liniştii 
locatarilor, cu program de funcţionare între orele:10.00-22.00.  
Taxa temporară de utilizare a locului public se va achita în baza contractului de închiriere 
nr. /data în condiţiile stipulate prin contract.  
Documentaţia tehnică şi avizele prezentate fac parte integrantă din prezentul aviz.  
Nerespectarea prezentului aviz atrage retragerea acestuia şi se va urmări conform 
prevederilor regulamentului.  
 
Compartimentul de urbanism şi amenajarea teritoriului 
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ANEXA NR. 3 la regulament  
 
Actele necesare pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa prin amplasarea de agregate frigorifice sau alt mobilier stradal utilizat la 
comerţul stradal  
 
 
Pentru obţinerea aprobării de utilizare temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa, agenţii economici trebuie să prezinte următoarele documente:  
 
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Dovada deţinerii spaţiului comercial –copie  
- Plan de situatie, scara 1:200 cu materializarea amplasamentului şi a suprafeţei în metri 
patraţi ( trotuarele vor avea latimea minima de 2m în zonele solicitate pentru a nu se 
stânjeni circulaţia pietonală),  
- Contract salubrizare încheiat,  
- Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice, numai pentru cazurile in care nu 
se incheie un contract de inchiriere(sfârşit de săptămână ori durate solicitate reduse, de 
2-4 zile)  
Aprobarea poate fi prelungită in aceleaşi condiţii .  
Nu se vor executa lucrări definive de instalare a agregatelor frigorifice pe suprafata 
ocupată, unde este cazul, se vor putea monta umbrele mobile fără afectarea traficului 
pietonal.  
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ANEXA NR. 4 la regulament  
 
Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa 
NR: ……………./………….  
 
În baza Hotărârii nr. a Consiliului Local al Comunei Căpîllniţa se aprobă utilizarea 
temporară a locului public, cu agregate frigorifice  
în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată precum 
şi alte produse alimentare preambalate.  
S.C./I.I/I.F./P.F.A………………………………………………………………………….  
cu sediul în ……………………………………….…Str…………………………………………..  
nr……………..sc…………….et....... ap………..cu certificatul de înregistrare 
nr……………….  
…………..cond unic de înregistrare………………………………  
La adresa…………………………………………………………………………………..  
Numărul de agregate frigorifice amplasate…………………………………….  
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ……………mp.  
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………  
Taxa temporară de utilizare a locului public se va achita in baza contractului de inchiriere 
nr.……………/data………………………in conditiile stipulate prin contract. 
Locul de amplasare a agregatului frigorific: în faţa unităţii agentului economic.  
Respectarea normelor de igienă privind desfacerea alimentelor potrivit reglementărilor 
Ministerului Sănătăţii.  
La amplasarea agregatelor frigorifice se vor avea în vedere următoarele:  
- Nu se vor executa lucrări definitive de instalare a agregatelor frigorifice pe suprafaţa 
ocupată  
-Asigurarea unei circulaţii pietonale normale .  
-Se pot monta umbrele mobile, fără afectarea traficului pietonal.  
 
PRIMAR  
Pag 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prelungirea perioadei de valabilitate a aprobării de utilizare temporară a locului 
public cu agregate frigorifice  
 
 
-Perioada de valabilitate…………………….…..Taxa de utilizare temporară a locului public 
a fost achitată cu chitanţa  
nr……………………………………  
ŞEF SERVICIU COMERCIAL  
-Perioada de valabilitate…………………….…..Taxa de utilizare temporară a locului public 
a fost achitată cu chitanţa  
nr……………………………………  
ŞEF SERVICIU COMERCIAL  
-Perioada de valabilitate…………………….…..Taxa de utilizare temporară a locului public 
a fost achitată cu chitanţa  
nr……………………………………  
ŞEF SERVICIU COMERCIAL  
-Perioada de valabilitate…………………….…..Taxa de utilizare temporară a locului public 
a fost achitată cu chitanţa  
nr……………………………………  
ŞEF SERVICIU COMERCIAL  
-Perioada de valabilitate…………………….…..Taxa de utilizare temporară a locului public 
a fost achitată cu chitanţa  
nr……………………………………  
Pag 2.  
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ANEXA NR. 5 la regulament  
Actele necesare pentru utilizarea temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa  
 
Pentru obţinerea aprobării de utilizare temporară a locurilor publice din Comuna 
Căpîllniţa, agenţii economici trebuie să prezinte următoarele documente:  
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Plan de situatie, scara 1:500 cu materializarea amplasamentului şi a suprafeţei în metri 
patraţi ( trotuarele vor avea latimea minima de 2m in zonele solicitate. pentru a nu se 
stânjeni circulaţia pietonală),  
- Contract salubrizare încheiat (după caz)  
- Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice, numai pentru cazurile in care nu 
se incheie un contract de inchiriere(sfirsit de saptamina ori durate solicitate reduse, de 2-
4 zile). 16  
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ANEXA NR. 6 la regulament  
 
Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa 
NR: ……………./………….  
 
În baza Hotărârii nr. a Consiliului Local al Comunei Căpîllniţa se aproba utilizarea 
temporară a locului public, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare pentru  
S.C./I.I/I.F./P.F.A………………………………………………………………………….  
cu sediul în ……………………………………….…Str…………………………………………..  
nr……………..sc…………….et....... ap………..cu certificatul de înregistrare 
nr……………….  
…………..cond unic de înregistrare………………………………  
SE VOR COMERCIALIZA:  
...............................................................................................................................................
...  
În Comuna Căpîllniţa  Str......................................................................................................  
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ……………mp.  
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………  
Taxa temporară de utilizare a locului public în valoare de ……………lei a fost achitată 
anticipat cu chitanţa nr………………………………………..eliberată de 
…………………………………………………………………………………..  
 
PRIMAR   
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ANEXA NR. 7 la regulament  
privind reglementarea vânzării ocazionale de flori, suveniruri şi felicitări, în zonele 
publice de pe teritoriul Comunei Căpîllniţa 
 
1. Vânzarea ocazională de flori, suveniruri şi felicitări, în zonele publice de pe teritoriul 
Comunei Căpîllniţa se va putea face în anumite perioade ale anului, cu ocazia organizării 
unor evenimente, festivaluri, sărbători, etc.:  
 
2. (1) Taxa zilnică datorată pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea 
desfăşurării comerţului conform cu articolul 1 din prezenta este cea stabilită în acest scop 
prin hotărârea anuală privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale.  
(2) Suprafaţa minimă utilizată este de 2 mp pentru comercializare suveniruri şi felicitări, şi 
3 mp pentru comercializare flori.  
3. Comerţul prevăzut la punctul 1 se va desfăşura în baza acordului de comerţ obţinut la 
cererea comercianţilor interesaţi de la Primăria Comunei Căpîllniţa –
Compartimentulfinanciar-contabil.  
4. Comercianţii nu vor putea desfăşura activitatea fără acordul prealabil al proprietarilor 
spaţiilor comerciale în faţa cărora se amplasează standurile pentru vânzare.  
5. Comerţul ocazional cu flori se va desfăşura la o distanţă minimă de 100 m de 
magazinele unde se comercializează flori şi chioşcurile destinate comercializării de flori 
ale căror amplasamente au fost aprobate prin hotărâri ale consiliului local.  
6. Comercializarea ocazională a produselor prevăzute la pct. 1 din prezenta fără 
obţinerea acordului de comerţ sau cu nerespectarea acordului obţinut constituie 
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează :  
- cu sancţiune contravenţioală principală respectiv amendă de la 500 la 1.000 lei pentru 
persoane fizice şi cu amendă de la 2000 la 2500 lei pentru persoane juridice;  
- cu sancţiune contravenţioală complementară, respectiv cu confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.  
 7. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre se 
face de către Poliţia Locală precum şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie de 
Primar.  
8. Plata amenzii se face la casieria din cadrul Primăriei Comunei Căpîllniţa  
9. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile O.G nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  
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ANEXA NR. 8 la regulament  
privind reglementarea vânzării ambulante temporare de castane şi porumb în 
zonele publice de pe teritoriul Comunei Căpîllniţa.  
1. Vânzarea ambulantă temporară de porumb fiert şi castane în zonele publice din 
Comuna Căpîllniţa în următoarele perioade:  
01.09.-30.11. pentru comerţul cu castane;  
15.07.-30.11. pentru comerţul cu porumb.  
2. Comercializarea porumbului şi castanelor se va desfăşura pe trotuar, fără stânjenirea 
circulaţiei pietonale, pe amplasamentele stabilite de către Compartimentul de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, si acordul Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor Harghita.  
3. Chiria datorată pentru terenul ocupat de amplasament se stabileşte după cum 
urmează:  
- pentru comerţul cu castane – 10 lei/mp/zi  
- pentru comerţul cu porumb fiert – 8 lei/mp/zi  
 
4. Suprafaţa minimă utilizată pentru comercializare de castane şi porumb fiert este de 2 
mp.  
5. Nu pot participa la atribuirea unui amplasament persoanele care până la data intrării în 
vigoare a prezentei ocupă ilegal amplasamentele pentru comercializarea produselor ce 
fac obiectul prezentei, dacă nu eliberează amplasamentul în acest termen.  
6. Comerţul prevăzut la punctul 1 se va putea desfăşura, la cererea comercianţilor 
interesaţi, în baza următoarelor acte:  
1. contractul de închiriere pentru terenul afectat de activitatea de comerţ;  
2. contract de salubrizare a zonei afectate de activitatea de comerţ;  
3. acordul de comerţ obţinut de la Compartimentul financiar-contabil 
4. acordul Directiei Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Harghita.  
7. Comercializarea ocazională a produselor prevăzute la pct. 1 din prezenta fără 
obţinerea acordului de comerţ sau cu nerespectarea acordului obţinut constituie 
contravenţie şi se sancţionează după cum urmează :  
- cu sancţiune contravenţională principală, respectiv amendă de la 500 la 1.000 lei pentru 
persoane fizice şi cu amendă de la 2000 la 2500 lei pentru persoane juridice;  
- cu sancţiune contravenţioală complementară, respectiv cu confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii.  
8. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta se face de 
către Poliţia Locală precum şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie de Primar.  
9. Plata amenzii se face la casieria din sediul Primăriei Comunei Căpîllniţa. 
10. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile O.G nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
11. Condiţiile desfăşurării activităţi de comerţ reglementate prin prezenta hotărâre vor fi 
controlate din punct de vedere igienico-sanitar de instituţiile abilitate. 
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ANEXA NR. 9 la regulament  
Către Primăria Comunei Căpîllniţa  
S.C./I.I/I.F./P.F.A………………………………………………………………………….  
cu sediul în ……………………………………….…Str…………………………………………..  
nr……………..sc…………….et....... ap………..cu certificatul de înregistrare 
nr……………….  
…………..cond unic de înregistrare………………………………  
Solicit eliberarea Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa, in 
locatia........................................................................................................................ în 
vederea desfăşurării activităţii de comercializare corespunzatoare celor prevazute la cod 
CAEN.......  
SE VOR COMERCIALIZA:.................................................................  
Punct de lucru in Comuna Căpîllniţa  
Str......................................................................................................  
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ……………mp.  
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………  
 
Anexez prezentei următoarele documente:  
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Dovada deţinerii spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea –copie  
- Plan de situatie,scara 1:200 , unde se va marca prin hasurare si cotare suprafaţa 
ocupată ,fără stânjenirea circulaţiei pietonale.  
- prezentare a ansamblului terasei:  
-schiţă, simulare foto;  
- mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei);  
- sistem de acoperire (umbrele şi sistemul de fixare pe paviment);  
- sistem de iluminat propriu;  
- Aviz Direcţia de Sănătate Publică,  
- Contract salubrizare încheiat  
- Acord asociaţie de proprietari în cazul în care spaţiul solicitantului se află la parter de 
bloc  
- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul financiar-contabil 
- Chitanţa de plată a taxei pentru utilizarea locului public sau un contractul de inchiriere 
pentru utilizarea locului public.  
S.C./I.I/I.F./P.F.A  
Semnătura şi ştampila  
Data  
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ANEXA NR. 10 la regulament  
Către Primăria Comunei Căpîllniţa 
S.C./I.I/I.F./P.F.A………………………………………………………………………….  
cu sediul în ……………………………………….…Str…………………………………………..  
nr……………..sc…………….et....... ap………..cu certificatul de înregistrare 
nr……………….  
…………..cod unic de înregistrare………………………………  
Solicit eliberarea Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa, in 
locatia............................................................................................................................. în 
vederea amplasării de agregate frigorifice sau alt mobilier stradal utilizat în comerţul 
stradal  
SE VOR COMERCIALIZA:.................................................................  
Punct de lucru in Comuna Căpîllniţa  
Str......................................................................................................  
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ……………mp.  
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………  
Anexez prezentei următoarele documente:  
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Dovada deţinerii spaţiului comercial –copie  
- Plan de situatie, scara 1:200 cu materializarea amplasamentului şi a suprafeţei în metri 
patraţi ( trotuarele vor avea latimea minima de 2m în zonele solicitate pentru a nu se 
stânjeni circulaţia pietonală),  
- Contract salubrizare încheiat.,  
- Chitanţa de plată a taxei pentru utilizarea locului public sau un contractul de inchiriere 
pentru utilizarea locului public.  
S.C./I.I/I.F./P.F.A  
Semnătura şi ştampila  
Data   
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        LŐRINCZ MIHÁLY 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta 

 



ANEXA NR. 11 la regulament  
 
Către Primăria Comunei Căpîllniţa 
S.C./I.I/I.F./P.F.A………………………………………………………………………….  
cu sediul în ……………………………………….…Str…………………………………………..  
nr……………..sc…………….et....... ap………..cu certificatul de înregistrare 
nr……………….  
…………..cod unic de înregistrare………………………………  
Solicit eliberarea Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa, in 
locatia............................................................................................................................. în 
vederea amplasării de mobilier stradal utilizat în comerţul stradal.  
SE VOR COMERCIALIZA:.................................................................  
Punct de lucru in Comuna Căpîllniţa  
Str......................................................................................................  
Suprafaţa totală destinată desfăşurării acestei activităţi este de ……………mp.  
Perioada desfăşurată a activităţii economice……………………………………  
Anexez prezentei următoarele documente:  
- Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau 
rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comertului – dupa caz, certificat constatator 
pentru punctul de lucru - copie  
- Plan de situatie, scara 1:500 cu materializarea amplasamentului şi a suprafeţei în metri 
patraţi ( trotuarele vor avea latimea minima de 2m in zonele solicitate. pentru a nu se 
stânjeni circulaţia pietonală),  
- Contract salubrizare încheiat, (după caz)  
- Chitanţa de plată a taxei pentru utilizarea locului public sau un contractul de inchiriere 
pentru utilizarea locului public.  
S.C./I.I/I.F./P.F.A  
Semnătura şi ştampila  
Data 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        LŐRINCZ MIHÁLY 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 12 la regulament  
 
PRIMĂRIA COMUNEI CĂPÎLNIŢA 

 
PROCES VERBAL 

                       de constatare şi sancţionare a contravenţiilor  
                                             NR._______ 
                     încheiat azi____________________________ 
 

1.  Subsemnatul_____________________________________________, în 
calitate de _____________________________________________, în baza 
DISPOZIŢIEI PRIMARULUI comunei Căpîlniţa NR.________________, în urma 
controlului efectuat azi___________________________________, ora__________, la 
(locul)____________________________________am constatat următoarele: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
    2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Căpîlniţa, 
nr.________ din ____________________________ privind aprobarea Regulamentului 
de desfăşurare a activităţilor comerciale în comuna Căpîlniţa, aceste fapte constituie 
contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel: 
a) conf. Hotărârii Consiliului Local al comunei Căpîlniţa nr. _____/_______, 
art._______alin.________lit____de la___________lei până la______________lei 
       
b).conf.____________________din_______________,art._______alin________lit_____
____, de la_____________, până la______________________. 
       
Total amendă: - de la_________________________lei, până 
la________________________lei. 

 
3.De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător: 

           Domnul(doamna)___________________________________________ 
                       persoana juridicã____________________________________________ 
înmatriculatã la Registrul Comerþului cu nr.______________________, cod 
fiscal/C.U.I.________________________- reprezentatã de domnul 
(doamna)_____________________________________________,având funcţia 
___________________________, cu domiciliul/sediul în_________________, 
strada________________________, nr._________, blocul_________, scara 
________, apart.________, judeţul___________, posesorul(area) cărţii (buletinului) de 
identitate/paşaportului seria _______, nr.________________, eliberat 
de_____________________, la data de _____________________, Cod numeric 
personal_____________________________________________. 
                        
       4.Subsemnatul(a)___________________________________________ 
posesorul(area) cărţii (buletinului) de identitate seria _________, 
nr._____________________ eliberat (ă) de _________________________, la data 



de__________________________,domiciliat(ă)în strada_______________________, 
nr.______,blocul_____, scara _______, apart.________, judeţul___________________, 
C.N.P._______________________________________, în calitate de martor, declar că 
numitul___________________________________________ nu este de faţă/refuză/nu 
poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. 
       5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, 
refuză sau nu poate să semneze etc.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
           b) Obiecţiuni ale contravenientului______________________________ 
 

 
   
        AGENT CONSTATATOR                 CONTRAVENIENT 
                Numele şi prenumele                               Numele şi prenumele 
          Semnătura________________              Semnătura___________________ 
 
 
 

MARTOR 
Numele şi prenumele 

Semnătura_____________________ 
 
        6. Conform prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, la 
Judecătoria Odorheiu Secuiesc. 
 
         
 
 Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, conţinând „Înştiinţarea de plată” şi 
s-a înmânat/ comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin afişare la 
domiciliu/prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
nr.________din__________________. 
 
 
        AGENT CONSTATATOR                       CONTRAVENIENT 
              Numele şi prenumele                            Numele şi prenumele 
 
  Semnătura__________________        Semnătura_______________________ 
 
 
                                            
                                                 MARTOR 
                   Numele şi prenumele_______________________ 
                                  Semnătura_____________________ 
 
 
 
 
 



           7. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII: 
 
           Tinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct. 1 şi 2 din 
prezentul proces -verbal, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Căpîlniţa nr. ______/____________ privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a 
activităţilor comerciale în comuna Căpîlniţa, aplic următoarele sancţiuni: 
          

  - pentru fapta consemnată la pct. 2, lit. a) - amenda în valoare  
de________________lei (adică__________________________________). 
           - pentru fapta consemnată la pct. 2, lit. b) - amenda în valoare 
de________________lei (adică__________________________________). 
 
TOTAL AMENDA în valoare de________(adică_____________________________). 
 
           8. ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ: 
 

Contravenientul urmează să achite suma totală 
de______________________________________lei, la casieria Primăriei comunei 
Căpîlniţa, în termen de 15 zile, de la data comunicării procesului verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor,  

Conform prevederilor art. 28, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi în temeiul Hotărârii Consiliului Local al comunei Căpîlniţa  nr. 
_____/________ contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în termen de 
48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor, respectiv suma totală de________________________lei; 
 

În cazul în care contravenientul nu achită amenda, în termen de 15 zile de la data 
înmânării/comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se 
va proceda la executare silită. 
                       

 
 
PRIMĂRIA Comunei Căpîlniţa 
                   Agent constatator 
 Numele şi prenumele___________________ 
 Semnătura___________________________ 
Data ________________________________ 
                                                                      Am primit un exemplar, 
                                              Numele si prenumele ________________________ 
                                              Semnătura_________________________________ 
                                              Data___ 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        LŐRINCZ MIHÁLY 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta 

 



                                                                                                Anexa nr.13  
  

TARIFELE PENTRU FORMULARELE 
PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT 

 
 
 
 

Tipul formularului Tarif 
 
 
Acord pentru amplasare de terase sezoniere......................3 lei 

 

 

Acordul de utilizare temporară a locului public din Comuna Căpîllniţa................3 lei 

 

  

Cerere pentru eliberarea acordului de utilizare temporară a locului public 

din Comuna Căpîllniţa .............................................................2 lei 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        LŐRINCZ MIHÁLY 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR, 
Besenyei-Molnár Andrea-Beáta 

 


