
Minuta 
Întâlnire publică – 6.09.2016 
 
 

 
 În vederea modificării Regulamentului de desfăşurare a activităţilor 
economice în sediile şi punctele din oraşul Tîrgu Neamţ, Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ a iniţiat o întâlnire publică cu agenţii economici de pe raza oraşului 
Tîrgu Neamţ. 
 
 Întâlnirea publică a avut loc în data de 6.09.2016, la ora 16:00, în sala de 
şedinţe a Consiului Local din str. Ştefan cel Mare, nr. 62. 
  
 La dezbatere au participat 32 de  persoane, dintre care: 
 
- Dl Primar Vasilică Harpa  
- Dl Viceprimar Vasile Apopei 
- 9 Consilieri Locali 
- 2 Reprezentanţi Mass Media 
- 5 funcţionari publici 
- 12 Reprezentanţi agenti economici 
- 2 Cetăţeni ai oraşului 

 
  Dl. Primar deschide şedinţa prezentând detalii despre regulamentul supus 
dezbaterii. 
   
  Dna. Ec.Crăciun  Nicoleta – Compartiment Autorizari si Control Comercial 
preia cuvântul şi prezintă dispoziţii generale despre regulament şi cadrul legal. 
 
  Dl. Primar propune discutarea regulamentului pe puncte. 
  
  La articolul 2: 
  Se adaugă paragraful 2 ce prevede că în punctele de lucru în care se 
desfăşoară mai multe activităţi  economice se va achita o singura dată tariful de 
autorizare , respectiv tariful cel mai mare.  
  La articolul 20: 
   Se dezbate obligativitatea curăţeniei în faţa punctului de lucru, 
iluminatului interior, achitării facturilor la zi. 
  La articolul 21:  
  a) Referitor la amplasarea la o distanta mai mică de 50 m fata de unităţi 
de învăţământ, sau lăcaşuri de cult şi cultură, a unităţilor de alimentaţie publică de orice 
fel, a localurilor /unităţilor de orice fel, care au ca obiect de activitate şi exploatează 
jocuri de noroc de orice tip ar fi acestea, în orice număr ar fi acestea, sau  în care se 



prezintă programe de striptease sau erotice, dl. Baltatescu propune menţionarea că  
acest articol face referire la clădirile ce se vor construi ulterior.  
  Dl consilier local Iliescu propune scoaterea bisericilor şi a lăcaşelor de cult 
din aceasta categorie. 
  Dl. Primar propune interzicerea la mai puţin de 50 de m de unităţile de 
invăţământ sau a lăcaşurilor de cult si cultură a programelor de striptease sau erotice. 
  Dl. Ioan Marinică propune şi interzicerea jocurilor de noroc. 
  Dl. Ioan Marinică propune întocmirea unei liste (anexe) care să conţină 
lista produselor la care face referire acest alineat. 
   
  Dl. Iliescu reclamă că procedura de autorizare este foarte anevoioasă, 
fapt ce duce la scăderea numărului de comercianţi. 
 
  La articolul 22: 

a) Alineatul nu se mai aplică şi pentru unităţile de cult, cultură. 
c) Dl. Viceprimar propune reformularea alineatului în “să respecte 

legislaţia în vigoare privind protecţia mediului”. 
Alineatele e), f), g) intră sub incidenţa regulamentelor DSP 
 
La articolul 23: 
Se propune anularea întregului articol. 
 
La articolul 24: 
Se propune anularea paragrafului 2. 
 
La articolul 26: 
Se va înlătura precizarea “privitoare la asigurarea distanţei de 50 de m 
faţă de unităţile de învăţământ, cult, cultură” din paragraful 1. 
 
La articolul 27: 
Având în vedere faptul că articolele 23 şi 24 au fost anulate, se va 
modifica în mod corespunzător acest articol. 
 
La articolul 29: 
Se înlătură prevederea referitoare la distanţă 
 
La articolul 36: 
S-a propus modificarea articolului cu specificaţia “se poate face numai în 
locuri aprobate de Consiliul Local, pe baza Autorizaţiei de funcţionare cu 
delimitarea precisă a perimetrului alocat menţionat în Autorizaţia de 
funcţionare”. 
 
La articolul 37: 
Se va anula întregul articol. 
 
 



La articolul 38: 
Se cere identificarea bazei legale pentru acest articol. 
 
La articolul 39: 
Se va elimina intregul articol. 
 
La articolul 40: 
d. Se propune schimbarea prevederii “diverse agregate frigorifice” cu 
“orice fel de materiale” 
 
La articolul 41: 
Se va anula articolul. 
 
La articolul 45: 
Se elimină punctul 2 referitor la tariful de autorizare. 
 
Dl. Agafiţei propune prelungirea programului, pentru unităţile turistice, 
dincolo de ora 22:00. 
 
Tarife de autorizare 
 
Pentru activităţile de producţie şi ateliere de reparaţii, cu mai mult de 2 
lucratori, exclusiv service şi spălătorii auto tariful de autorizare rămâne 
100 de lei, dar se propane o taxă de 10 lei de avizare anuală. 
 
Pentru sedii de firmă, exclusiv autogările cu peroane pt călători se 
propane tariful de 50 de lei. 
 
Se propune suma de 100 lei  pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu 
structură de vânzare mică, între  50 - 100 mp pentru punctul de lucru, iar 
sub 50 mp nu se percepe taxă. 
 
Se propune tariful de 200 lei pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu 
structură de vânzare medie între 100 - 400 mp. 
 
Dl. Agafiţei propune ca cei care nu oferă parcare pentru clienţi să 
plătească mai mult. 
 
Se propune tariful de 400 lei pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu 
structură de vânzare mare, între 400 -1000 mp. 
 
Se introduce amendamentul : 800 lei pentru activităţi de comerţ cu 
amănuntul cu structură de vânzare foarte mare, INTRE 1000 - 1500 mp; 
 
Se propune tariful de 2000 lei pentru activităţi de comerţ cu amănuntul cu 
structură de vânzare foarte mare, peste 1500 mp; 



 
   Se propune suma de 200 lei pentru saloane de înfrumuseţare (coafură,  
   frizerie, cosmetică, săli gimnastică de întreţinere, ş.a);  

   Se propune tariful de 200 lei pentru prestări servicii medicale (cabinete  

   medici); 

   Se propune tariful de 300 lei pentru farmacii  veterinare ;  

   Se propune tariful de 500 lei pentru ateliere/unităţi pentru debitare lemn;  

   Se propune tariful de 1000 lei pentru ateliere/unităţi comercializare lemn; 

   Se propune tariful de 200 lei pentru spălătorii auto 

   Se propune tariful de 300 lei pentru service auto 

   Se propune tariful de 300 lei pentru agentii imobiliare, de asigurari, de  
   brokeraj si financiare, de turism 

   Se propune tariful de 800 lei pentru societăţi de TV cablu 

   Se propune tariful de 500 lei pentru birouri de contabilitate 

   Se propune tariful de 500 lei pentru birouri de avocatura 

   Se propune tariful de 500  lei pentru birouri cadastrale 

   Se propune tariful de 300 lei pentru case de schimb valutar şi case de  
   amanet. 

   Dl. Ioan Marinică propune ca taxele sa fie stabilite în funcţie de domeniul  
   de dezvoltare al oraşului. 

 

    

 

    
Întocmit, 

Cucoş Marius 
 

  

 


