
Control Comercial  Cum sa nu iei amenzi de la Serviciul Control Comercial 
Inspectorul Serviciului  Control  Comercial  constata  si  aplica  sanctiuni  contraventionale

prevazute de urmatoarele acte normative :
- O.G.R. nr. 99/2000 - privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, modificată şi

aprobatǎ prin Legea nr. 650/2002;
- Legea nr. 12/1990 - privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite;
- Legea nr. 252/2003 - privind registrul unic de control;

- H.G.R. nr. 661/2001 - privind procedura de eliberare a certificatului de producător;
- H.G.R. nr. 348/2001 - privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele

zone publice;
-  H.G.R.  nr.  843/1999  -  privind  încadrarea  pe  tipuri  a  unităţilor  de  alimentare  publică

neincluse în structurile de primire turistice;
Pentru desfasurarea unei activitati comerciale, un agent economic trebuie sa detina  urmatoarele

documente:
-  statut/act  constitutiv  sau  autorizatie  eliberata  in  baza  Legii  nr.  507/2002 sau Legii  nr.      

300/2004;
- certificat de inregistrare eliberat de catre Biroul Unic- Registrul Comertului;
-  anexa certificatului  de inregistrare(  certificat  constatator) cu autorizarile  prevazute de lege

pentru sediul social si punctul de lucru;
In functie de natura activitatii desfasurate, un agent economic poate necesita sau nu autorizarea

PSI,  Directiei  de  Sanatate  Publica,  Directiei  Sanitara-Veterinara,  Inspectoratului  de  Protectie  a
Mediului, Inspectoratului Teritorial de Munca, s.a.m.d..

- contract incheiat cu o firma de salubrizare;
- dupa caz, alte autorizatii prevazute de lege: autorizatie  si orarul de functionare eliberata de

Primaria  pentru spatiile comerciale situate in zone publice si pentru unitatile de alimentatie publica,
certificat de clasificare sau declaratie pe propria raspundere privind tipul unitatii de alimentatie publica,
etc;

            Producatorii agricoli pot comercializa produse agroalimentare in piete, targuri, oboare
sau in alte locuri stabilite de consiliul local numai in baza certificatului de producator.

            Autorizarile  prevazute  de  lege  pentru  sediul  social  si  punct  de  lucru  mentionate  in
certificatul constatator raman valabile cat timp se mentin neschimbate conditiile care au stat la baza
eliberarii lor.

 Valabilitatea celorlalte autorizatii variaza in functie de mai multe aspecte: perioada in care este
achitata  taxa/chiria  privind  ocuparea  domeniului  public,  perioada  de  valabilitate  a  contratului  de
inchiriere a spatiului comercial, etc.

Pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul comercial, inspectorul serviciului nostru
aplica sanctiuni in baza actelor normative mentionate la punctul 1 si anume:

 -   O.G.R. nr. 99/2000, art. 80+art. 81;
-         Legea nr. 12/1990, art.1+art.2;
-         Legea nr. 252/2003, art. 8;
-         H.G.R. nr. 661/2001, art. 10 +art. 11;
-         H.G.R. nr. 348/2001, art. 32+art.33;
-         H.G.R. nr. 843/1999, art.6+art.7;


