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Mircea StÃnculescu                                                                                    

Consilier Local – Presedinte  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

beget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodadrire comunala, 

protectia mediului, servicii si comert, din cadrul Consiliului Local Calimanesti. 

 

 

AMENDAMENTE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului  de desfasurare a 

activitatilor de comert stradal pe raza administrativ teritoriala a orasului 

Calimanesti 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 33, alin.(2 si 3) din Regulamentul de 

Organizare si Functionare a Consiliului Local Calimanesti, a art. 24, alin.(2 si 3) din 

O.G. nr. 35/30.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a consiliilor locale, 

   

propun modificarea proiectului  de hotarare privind aprobarea Regulamentului  

de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza administrativ teritoriala 

a orasului Calimanesti la urmatoarele articole: 

 

 1.  Completarea normelor generale cu urmatorul text : 

Mobilierul care va fi stabilit prin Regulamentul de Urbanism va ţine cont de 

următoarele aspecte: 

a) În cazul mobilierului stradal: 

 Să asigure condiţii corespunzătoare pentru expunerea, 

protejarea şi păstrarea mărfurilor; 

 Să fie confecţionat din material lavabil, uşor de manipulat 

şi transportat; 

 Să asigure spaţiu suficient pentru deservirea clienţilor 

(cântărirea şi ambalarea produselor); 
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b) În cazul rulotelor: 

 Utilizarea numai a rulotelor de tip comercial, omologate şi 

înmatriculate în stare de funcţionare; 

 Sa deţină autonomie privind utilităţile şi posibilităţile de 

racordare; 

 La sfârşitul programului se va elibera amplasamentul ocupat 

până a doua zi. 

 

Introducerea unui nou aliniat, eventual numerotat cu 1.2, care sa aiba 

urmatorul cuprins : 

 

Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului (cf. O.G.99/2000) 

- agent economic – persoana fizica sau juridica autorizata, care in cadrul activitatii 

sale profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza 

produse, ori parti din acestea, sau presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 

privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati 

comerciale.  

- 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 caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat 

pe domeniul public, 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 Institutia Arhitect Sef 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;  



Adresa:  Calimanesti, strada Calea Lui Traian, nr 355     Tel: 0742 188 517  

E-mail casabrio@hotmail.com  ;  web: ; www.mirceastanculescu.com    Página 3 
 

- 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 produce. 

 

 

Art. 2.  Primul alineat sa fie inlocuit cu urmatorul: 

Comertul stradal poate fi clasificat astfel:  

a) functie de durata de desfasurare a activitatii:  

 comert ocazional;  

 comert sezonier;  

 comert de lunga durata;  

 

b) 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  

 

c) functie de modul de amplasare:  

 pe baza autorizatiei de amplasare si functionare  

 pe baza acordului de amplasare;  

 

d) 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; 

 vanzari fara utilizarea de mobilier urban;  
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Art. 9. Introducerea unui nou alineat care sa precizeze : 

 

Toate aceste amenajari sezoniere se vor amplasa conform unui plan de situație, de-a 

lungul fațadelor, în fața punctului de lucru care are activitate de alimentație publică, 

păstrând un spațiu de trecere pentru pietoni de minim 1,0 m. 

 

 

Art. 11. Introducerea unui nou alineat care sa precizeze : 

 

Activitatile si actiunile  nonprofit de interes public sau cu impact social promovate 

de organizatii, fundatii si asociatii nonguvernamentale. 

 

 

 

 

           Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere si aprobare 

amendamentele prezentate mai sus. 

CONSILIER LOCAL U.N.P.R. 

STANCULESCU MIRCEA 


