
  

REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA 

COMERŢULUI STRADAL/TERASELOR ÎN ORAȘUL 

RUPEA 

 

 

CAP.I NORME GENERALE 

Art.1. Prin comerţ stradal, în sensul prezentului regulament, se înţelege activitatea de 

comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare în standuri, tonete, 

rulote mobile, vehicule special amenajate şi terase amplasate pe domeniul public sau 

privat al Orașului Rupea, pentru o perioadă de timp determinată. 

 

Art.2. Activitatea de comerţ stradal în Orașul Rupea se desfăşoară de către agenţii 

economici: societăţi comerciale, persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale cu 

respectarea prevederilor din prezentul regulament şi vor fi numiţi în continuare 

comercianţi. 

 

Art.3. Amplasamentele pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal vor fi propuse de 

către serviciile de specialitate, compartimentul urbanism din cadrul Orașului Rupea. 

 

Art.4. Amplasamentele situate în faţa punctului de lucru cu sediul fix vor fi atribuite fără 

licitaţie publică, la cererea deţinătorilor spaţiilor comerciale respective. Vor fi autorizate, 

sub forma comerţului de întampinare, doar terasele din faţa spaţiilor unde se desfăşoară 

activităţi specifice de alimentaţie publică (bar/restaurant/cafenea/pizzerie)  în următoarele 

condiţii: 

a) distanţa de la terasă la spaţiul deţinut de agentul economic să fie de max. 15 m, iar 

acest spaţiu să fie prevăzut cu grupuri sanitare; 

b) grupul social trebuie să fie dotat corespunzător  
c) lista de meniuri şi preţuri să fie prezentată în limba română si într-o limbă de circulaţie 

internaţională;  

d) prezentare a ansamblului terasei: 

o schiţa, foto; 

o mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei); 

o sistem de acoperire (umbrele-formă/dimensiuni şi sistemul de fixare pe 
paviment); 

o sistem de iluminat propriu, daca e cazul 

e) mobilierul terasei va fi din lemn sau metal (fier forjat) aprobat de Compartimentul de 

urbanism din cadrul Primariei Rupea, sau mobilier de terasa precum in anexa 1. 

f) umbrelele vor fi de culoare bej, maro, alb fara a fi inscriptionate cu reclame, in caz 

contrar (situatie in care umbrelele vor avea inscriptionate reclame) proprietarul solicita 

aprobarea de amplasament pentru aceste umbrele, urmanad sa fie taxate in baza 

Codului fiscal si hotararilor Consiliului Local. 
 

Art.5. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ stradal pe amplasamentele 

menţionate la art.4. pot funcţiona numai în baza  acord scris emis de catre Primaria Orașului 

Rupea
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Agenţii economicii care solicită prelungirea acordului trebuie să depună cererea de ocupare a 

domeniului public, cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea duratei pentru care s-a acordul. 

 

Art.6. Amplasamentele pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale stradale, cu excepţia 

celor de la art.4., vor fi atribuite în urma unei solicitari si cu indeplinirea legislatiei in 

vigoare.  

 

Art.7. În situaţiile în care terenurile din domeniul public sau privat al orașului pe care sunt 

amplasate terase, chioşcuri, tonete sau alte construcţii provizorii urmează să fie afectate 

de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilizări publice, deţinătorii 

construcţiilor provizorii vor dezafecta terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt 

termen, la somaţia făcută de primar, în termen de trei zile de la comunicare. 

 

Art.8. În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal 

neautorizat, acesta va fi ridicat deîndată şi necondiţionat, prin măsuri administrative. 

 

Art.9. Comercianţii care au debite neachitate sau amenzi contravenţionale, constatate de 

către Serviciul Contabilitate, impozite si taxe locale  din cadrul Aparatului de Specialitate 

al Primarului orasului Rupea, nu   vor beneficia de prevederile prezentului regulament, si nu 

li se va elibera accord pentru desfasurarea cometului stadal 

 
 

CAP.II OBLIGAŢIILE COMERCIANŢILOR CARE DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITĂŢI DE COMERŢ STRADAL 

 

Art.10. Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal au următoarele 

obligaţii: 

1. Să desfăşoare activităţi de comerţ stradal în mod civilizat, cu respectarea normelor 
privind: 

a) Igiena şi sănătatea publică; 

b) Protecţia consumatorilor; 

c) Provenienţa şi calitatea mărfurilor; 

d) Utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate; 

e) Liniştea şi ordinea publică; 

f) Protecţia muncii. 

 

2. Să respecte următoarele cerinţe privind activitatea de la punctul de lucru: 

 

a) Să afişeze datele de identificare ale comerciantului şi nr./data acordului/autorizaţiei 

de funcţionare emisă de Primăria Rupea; 

b) Să asigure expunerea estetică a produselor şi afişarea în mod vizibil al preţurilor 

(pentru terasele amplasate în Orașul Rupea, lista de meniuri şi preţuri va fi 

disponibilă în limba română cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională); 
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3. Să respecte ordinea, liniştea publică şi curăţenia în perimetrul amplasamentului şi să nu 

creeze disconfort riveranilor. 

 

4. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. 

 

5. Să asigure şi să impună personalului de deservire: 

a) Echipament de protecţie sanitară şi ecuson cu datele de identificare; 

b) Personalul de deservire să deţină documente de identificare  

c) Pe terasele amplasate pe raza orasului Rupea, personalul de deservire va  avea 

un aspect îngrijit şi o ţinută decentă individualizată pentru fiecare terasă. 

 

6. Să respecte orarul de funcţionare aprobat prin acordul/autorizaţia de funcţionare emis 

de către Primaria Rupea. 

 
Art. 11. Persoana juridica este obligata sa detina contract de ridicare a deseurilor cu 

Serviciul Public Rupea. Lipsa contractului de colectare a deseurilor va conduce, pe langa 

aplicare sanctiunii contraventionale, si la suspendarea acordului de functionare si/sau a 

avizului de ocupare a domeniului public, pe anul in curs. 

 

Art12. Se interzice amplasarea de televizoare şi difuzarea de muzică (chiar şi din 

interiorul perimetrului frontului de lucru). 

 

Art.13. În situaţiile de intervenţie pentru cazuri de urgenţă a echipajelor ce aparţin 

Serviciului de Ambulanţă şi Pompierilor, personalul de serviciu al terasei este obligat să 

asigure, în cel mai scurt timp posibil, accesul facil al acestora. 

 

Art.14.  Orarul de funcţionare al teraselor amplasate pe raza orașului Rupea va fi până la 

ora 23.00 , cu respectarea prevederilor legale privind ordinea şi liniştea publică. Orarul va 

fi adaptat in permanenta la prevederile legale existente pe teritoriul Romaniei sau in orașul 

Rupea. 

Nerespectarea orarului de funcţionare şi/sau a legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică, 

şi sancţionarea contravenţională a agentului economic de două ori pentru aceeaşi faptă 

duce la revocarea/suspendarea eliberării acordului de ocupare a domeniului public pentru 

luna în curs sau pentru luna următoare – la propunerea agentului constatator. 

 

Art.15. Agenții economici vor avea obligativitatea de a se implica în activitățile pe care 

primaria le organizează cu diverse ocazii, evenimente, care promovează și consolidează 

imaginea orașului ( amenajaări vitrine, amenajarea exterioară a spațiului). 
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CAP.III CONTRAVENŢIILE PRIVIND COMERŢUL STRADAL PE RAZA 

ORAȘULUI RUPEA 

Art.16. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă 
între 500 – 1000 lei următoarele fapte: 

a) Utilizarea altui mobilier stradal decât cel stabilit de către Compartimentul 

Urbanism din cadrul Primariei Rupea; 

b) Neafişarea datelor de identificare ale agentului economic; 

c) Neefectuarea salubrizării permanente a amplasamentului ocupat; 

d) Depăşirea orarului de funcţionare stabilit inprezentul regulament şi 

crearea de disconfort riveranilor; 
e) Folosirea cablurilor electrice suspendate sau pozate pe paviment şi a sistemelor de 

amplificare pentru difuzarea de muzică şi neîntreţinerea elementelor terasei 

(umbrele, scaune, mese, jardiniere, flori); 

f) Amplasarea de televizoare şi difuzarea de muzică (chiar şi din interiorul 

perimetrului frontului de lucru); 

g) Nerespectarea prevederilor art.14 din regulament, prin obstrucţionarea sub orice 

formă a accesului maşinilor de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă (medicale, 

incendii); 

h) Subînchirierea terasei. 

 

Art.17. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 – 500 lei 

următoarele fapte: 

a) Neafişarea într-o limbă de circulaţie internaţională a listei de meniuri cu preţuri; 

b) Ţinuta necorespunzătoare (lipsa unei ţinute personalizate pentru fiecare agent 

economic), lipsa ecusonului de identificare al personalului de deservire şi aspectul 

neîngrijit; 

 

Art.18. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării 

procesului-verbal, jumătate din mimimul amenzii stabilite. 

 

Art.19. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele 

împuternicite de Primarul Orașului Rupea, Poliţia Romana, Jandarmeria Romane. 

 

  Art.20. Pe lângă sancţiunile contravenţionale principale stabilite în prezentul Regulament se 

pot aplica următoarele sancţiuni complementare: 

a) revocarea acordului de ocupare a domeniului public în vederea 

amplasării unei terase; 

b) dezafectarea terasei. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

                                                                     jr. Ioana Madalina Roman     
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Anexa 1 la  REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA 
COMERŢULUI STRADAL/TERASELOR ÎN ORAȘUL RUPEA 
MODEL MOBILIER  

 

 

 
 

 

 

 


