ANEXA 2.5

TAXA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE
FUNCȚIONARE ȘI TAXA PENTRU AVIZAREA
PROGRAMULUI DE FUNCȚIONARE
1.Taxa pentru eliberarea avizului de funcționare este în suma de 210 lei /an
2. Taxa pentru avizarea programului de funcționare este de 105lei/an

Avizul de functionare și programul de funcționare au termen de valabilitate 1 an de la
data emiterii și se poate prelungii termenul de valabilitate în cazul în care nu au apărut
modificări care să necesite o nouă cerere de avizare .
Taxa pentru prelungirea termenului de valabilitate este de 50% din taxa de emitere a
avizului de funcționare și din taxa avizului pentru programul de funcționare , în cazul în care
prelungirea se solicită înainte de expirarea termenului de valabilitate al avizului de
functionare și/sau a orarului de funcționare .
Documentația necesară obținerii avizului de funcționare:
1. Cerere;
2. Certificat de înmatriculare a societății/ agentului economic, eliberat de ONRC;
3. Certificat de înregistrare fiscala ;
4. Dovada deschiderii punctului de lucru în Murfatlar sau Siminoc la locul de
desfășurare a activității pentru care se solicită avizarea ;
5. Autorizații specifice activității desfășurate, eliberate de alte instituțiile abilitate, după
caz ( autorizație sanitară, aviz pompiri,etc)
6. Dovada deținerii spațiului în care se va desfășoara activitatea;
7. Contract de prestari servicii cu firma de salubritate;
8. Dovada declarării la compartimentul impozite și taxe locale a firmei instalate la locul
de desfășurare a activității(după caz)
9. Programul/orarul de funcționare;
10. Dovada achitării taxei de eliberare a avizului de funcionare și a taxei de viză
program/orar de funcționare.
Depunerea dosarului incomplet va duce la respingerea solicitării de emitere a avizului
de functionare .
Conform, art. 5 alin. 2 din H.G. 348/18.03.2004 privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice dispune că desfăşurarea operaţiunilor
comerciale în structuri de vânzare cu sediu permanent, temporar sau sezonier, după caz, în
zone publice se face numai în baza autorizaţiei administraţiei publice locale. Potrivit
dispoziţiilor art. 2 din acelaşi act normativ comerţul în zone publice este definit ca fiind
activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier
în pieţe, târguri, pasaje publice, drumuri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură
destinată folosinţei publice, cu excepţia celor administrate special.

Art. 30 din H.G. nr. 348/2004 precizează că în funcţie de natura activităţilor comerciale
din zonele publice prevăzute la art. 27, administraţia publică locală va stabili un orar de
funcţionare cu respectarea reglementărilor legale.
Un alt act normativ ce aduce reglementări în acest sens este H.G. nr. 333/2003 privind
Normele metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, republicată care în art. 6 alin. 2 precizează că exercitarea activităţii de
comercializare în zonele publice este supusă acordului autorităţilor administraţiei publice
locale, iar în alin. 3 dispune că prevederile alin. 2 se aplică şi în cazul transferului, mutării
sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de
vânzare.
Capitolul 3 “Orarele de funcţionare” din actul normativ sus-menţionat precizează că
pentru continuarea unor activităţi comerciale sau prestări servicii, în funcţie de necesităţile
consumatorilor, Consiliul Local poate stabili orare de funcţionare prin Regulamente
elaborate pentru exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice.
Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare constituie venit cu destinaţie specială,
fiind instituită potrivit prevederilor H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, H.G. nr. 333/2003 privind normele
metodologice de aplicare a prevederilor O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, republicată, Hotararea Consiliului Local Murfatlar nr. 51/09.03.2001,

