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minimizarea eforturilor agentului economic şi ale autorităţii publice locale în procesul de emitere a acordului de funcționare;



III. Condiţii de autorizare pentru comercianții care își 
desfășoară activitatea pe raza Sectorului 4

- deținerea legală
a structurii de vânzare
- îndeplinirea condițiilor 
igienico-sanitare

- îndeplinirea condițiilor 
sanitar-veterinare

îndeplinirea condițiilor de securitate la 
incendiu

- desfășurarea unei activități 
comerciale care se încadrează în 
normele de conviețuire socială, 
ordine și liniște publică 

-îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale 
față de bugetul local

- îndeplinirea condițiilor de protecție a 
mediului

Acordul și avizul orarului de 
funcționare va fi solicitat de către 
agenții economici (PFA, întreprinderi 
individuale și familiale sau societăți 
comerciale) care desfășoară activități 
economice într-un spațiu în care 
accesul publicului este libeaccesul publicului este liber.



IV. DOCUMENTAŢIA CE SE DEPUNE PENTRU
 ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCŢIONARE ȘI A
AVIZULUI PENTRU ORAR DE FUNCȚIONARE
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DOCUMENTAȚIA TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE 
DOCUMENTE: 
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DOCUMENTAŢIA CE SE DEPUNE PENTRU ELIBERAREA 
ACORDULUI DE FUNCŢIONARE
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V. ETAPELE CE TREBUIE PARCURSE PENTRU ELIBERAREA 
ACORDULUI DE FUNCŢIONARE ȘI A AVIZULUI PENTRU 

ORARUL DE FUNCȚIONARE

Pentru prelungirea acordului / avizului cu 30 de zile 
înaintea expirării valabilității acordului, agentul 
economic este obligat să solicite emiterea unui nou 
acord și aviz orar de funcționare. 
Prelungirea se va face în baza solicitării scrise a 
agentului economic - fomrular tip - însoțită de autoragentului economic - fomrular tip - însoțită de autor-
izațiile  / avizele / acordurile emise de organele de 
specialitate, sau alte acte pentru care termenul de 
valabilitate a expirat cât și certificatul fiscal din care să 
rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local.
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VI. MOTIVE DE SUSPENDARE / ANULARE
A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE
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În cazul în care nu se va respecta măsura suspendării, la 
propunerea organelor abilitate, însoțită de documente 
justificative, se va dispune anularea acordului / avizului 

pentru orarul de funcționare.

Acordul și avizul orarului de funcționare se anulează și în situațiile ur-
mătoare: la cererea agentului economic; expiră / se anulează autorizațiile / 
avizele ce reglementează activitatea, conform dispozițiilor legale în 
vigoare; se desființează unitatea; în cazul abaterilor repetate, constatate de 
organele abilitate.

În cazurile prevăzute mai sus agenții economici au 
obligația de a preda în termen de 15 zile acordul / 
avizul în original.



VII. MOTIVE DE RETRAGERE
A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

Acordul / avizul pentru orarul de f
uncționare pot fi retrase oricând, dacă nu 
se respectă: 
- obiectul de activitate menționat în acord;
- orarul de funcționare aprobat;
- normele de estetică, curățenie și igienă - normele de estetică, curățenie și igienă 
publică;
- normele de conviețuire socială, ordine și 
liniște publică;

- cerințele și criteriile ce au stat la baza 
eliberării acordului / avizului;
- existența unor reclamații întemeiate, la 
constatarea serviciilor de specialitate;
- alte prevederi impuse de ligislația în vigoare;
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VIII. CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ 
FUNCŢIONAREA AGENȚIILOR ECONOMICI 
CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN SPAȚII 
COMERCIALE PE RAZA SECTORULUI 4
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COMERCIALE PE RAZA SECTORULUI 4



11

• Ordonanţa Guvernului nr. 99/ 2000 privind comercializarea produselor 
şi serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 333/ 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/ 2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă;

• Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea 
în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la 
autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 
completările ulterioare;

• Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 218/ 2015 
pentru stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale în municipiul 
București, începând cu anul 2016;

• Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

• O.M.M.D.D. nr. 1798/ 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a 
autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
• O.M.S. nr. 1030/ 2009 pentru aprobarea procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 
funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de 
sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
•• Legea nr.7/ 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu             
modificările și completările ulterioare;



• Hotărârea Consiliului Local Sector 4.

• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de 
apărare împotriva incendiilor;

• O.M.F.P. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/ managerial al entităților publice;intern/ managerial al entităților publice;

• OUG nr.119/1999 privind controlul intern/ managerial și controlul 
financiar preventiv;

• Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții și amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind 
securitatea la incendiu;
• Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.12/1990 privind protejarea populației impotriva unor activități 
de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată;
• Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 
de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
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