
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT  
 hotărâre privind modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în sensul interzicerii amplasării 

şi/sau exploatării oricăror automate comerciale în locurile aflate pe domeniul public şi privat al 

oraşului Tg Neamţ, cu excepţia locurilor care apaţtin concesionarului/proprietarului, si respectă 

obiectul de activitate al concesiunii, sunt îngrădite cu gard/zid, şi pot fi ţinute sub observaţie şi control 

permanent de către concesionarul/proprietarul, deţinător al automatului/automatelor  de cafea 
 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ; 
Având în vedere: 
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; Legii 
nr.12/1990, republicată în 2014, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 
prestări servicii ilicite, ale H.G.1290/1990 privind organizarea şi funcţionarea corpului de control comercial în 
cadrul primăriilor; Legea nr. 296/28.06.2004 privind Codul consumului; ale O.G. nr.99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 
nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000; H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a O.G. nr.99/2000; ale H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.307/2006, privind apararea impotriva 
incendiilor; prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; legea 
182/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; Examinand iniţiativa Primarului orasului 
Tîrgu Neamţ, Domnul Vasilică Harpa, exprimată prin Expunerea de motive cu nr.  2325/14.02.2019; 

Văzând Raportul de specialitate nr. 2325/14.02.2019 al Compartimentului Prevenire, Control comercial şi 
Autorizare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Tîrgu Neamţ; 

În temeiul art. 36 alin. (1) si alin.(6) si al art. 45 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în sensul interzicerii amplasării şi/sau 
exploatării oricăror automate de cafea pe domeniul public şi privat al oraşului Tg Neamţ, cu excepţia 
locurilor care apaţtin concesionarului/proprietarului, si respectă obiectul de activitate al concesiunii, sunt 
îngrădite cu gard/zid, şi pot fi ţinute sub observaţie şi control permanent de către 
concesionarul/proprietarul, deţinător al automatului/automatelor  de cafea. 
Art.2. Compartimentul Prevenire, Control comercial şi Autorizare, împreună cu Compartimentul 
Urbanism, Poliţia oraşului Tg Neamţ, Poliţia locală, si Direcţia venituri si taxe vor duce la îndeplinire 
prevederile Regulamentului. 
Art.3. Secretarul orasului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si persoanelor interesate. 
Nr. _______ 
din ____________________ 

 
Iniţiator, 

Primar, Harpa Vasilică 
           

Contrasemnează, 
     Secretar oras, 
   c.jr. Sabin Isabela 

 



 
 
 

                                        
                              str.Ştefan cel Mare 62,615200 ,Tîrgu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax:0 233/790508; 

                        E-mail:comercial@primariatgneamt.ro; 

       
 
 
 
 
PRIMAR           

Nr. 2325 din_14.02.2019                          
             

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La Proiectul de hotărâre privind modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în sensul 

interzicerii amplasării şi/sau exploatării oricăror automate comerciale în locurile aflate pe 

domeniul public şi privat al oraşului Tg Neamţ, cu excepţia locurilor care apaţtin 

concesionarului/proprietarului, si respectă obiectul de activitate al concesiunii, sunt îngrădite cu 

gard/zid, şi pot fi ţinute sub observaţie şi control permanent de către concesionarul/proprietarul, 

deţinător al automatului/automatelor  de cafea. 

 
   
 

Deoarece, de la adoptarea HCL 264/21.11.2018 toate încercările organelor administraţiei 

publice locale competente în a o aplica întocmai, au eşuat, iar motivaţiile operatorilor economici 

care tergiversează sau refuză intrarea în legalitate, în acest sens, sunt la unison, legate de 

sentimentul îngrădirii libertăţii de dezvoltare a activităţii lor economice(desfacerea cafelei prin 

automate comerciale), 

considerăm necesară reformularea dispoziţiilor HCL 264/21.11.2018, în sensul interzicerii 

exclusive a amplasării şi/sau exploatării autormatelor comerciale pe domeniul public şi privat al 

oraşului Tg Neamţ. 

 

 

 
 

 
 

             Primar, 
                 Vasilică Harpa 
 
 
 

 
 



                                                     Avizat, 
Compartiment Prevenire, Control Comercial şi Autorizare                     Primar, 
Nr 2325 din 14.02.2019                         HARPA Vasilică  
             
 

 
 
 
 

Raport de specialitate 
 

La Proiectul de hotărâre privind modificarea dispoziţiilor HCL nr.264/21.11.2018 în sensul 

interzicerii amplasării şi/sau exploatării oricăror automate comerciale în locurile aflate pe 

domeniul public şi privat al oraşului Tg Neamţ, cu excepţia locurilor care apaţtin 

concesionarului/proprietarului, si respectă obiectul de activitate al concesiunii, sunt îngrădite 

cu gard/zid, şi pot fi ţinute sub observaţie şi control permanent de către 

concesionarul/proprietarul, deţinător al automatului/automatelor  de cafea 

 
Având în vedere că oraşul Tîrgu Neamţ este declarat staţiune turistică de interes naţional 

cu destinaţie ecoturistică, prin serviciile administraţiei publice locale, continuu atentă şi reactivă 

la anumite elemente de urbanism comercial (cum sunt şi automatele comerciale), trebuie 

cunoscute următoarele restricţii: 

1. pe de o parte, acestea trebuie să-şi împlinească valoarea de întrebuinţare comercială ieşind în 

întâmpinarea şi facilitarea satisfacerii unor nevoi de consum, 

însă, pe de alta parte 

2. orice element adăugat nevoii de satisfacere a cerinţelor de consum trebuie să se integreze 

armonios în contextul celorlalte prezenţe urbanistice la rigoare, să nu fie sau să nu devină un 

factor perturbator al liniştii şi ordinii publice, cu atât mai puţin să devină focare permanente de 

dezordine, scandal şi de nerespectare a stării de salubritate a locurilor publice în care sunt 

amplasate, aşa cum se întamplă, în momentul de faţă, în Tg.Neamţ. 

Astfel incat, apare cu necesitate interzicerea de urgentă a amplasării si/sau utilizării 

acestora pe domeniul public şi privat al oraşului. 

 
 

Întocmit, 
ec. Crăciun Nicoleta 

 
 


