
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind exercitarea activitatii de comercializare pe principalele retele stradale

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General precum si Raportul de specialitate al
Directiei Inspectie si Control General;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de Horararea C.G.M.B. nr. 181/2000 privind administrarea retelei stradale principale si
a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti;

In baza art. 6 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu
completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul art. 38(3) si art. 46(1) din Legea 215/2001, a administratiei publice locale,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 Se interzice orice tip de comert cu produse alimentare si nealimentare in sediu fix sau ambulant,
pe trotuarele aferente retelei stradale principale, nominalizate in anexele 1 si 2.

Art.2 Se interzice autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Sectoarelor 1-6 si institutiilor publice
de sub autoritatea acestora sa emita avize sau autorizatii fara respectarea prevederilor prezentei hotarari.

Art.3 Face exeptie de la prevederile art. 1, comercializarea ziarelor, revistelor, florilor, abonamentelor
si cartelelor de orice tip, care se va desfasura in structuri de vanzare cu sediu fix, amplasate cu respectarea
planurilor de urbanism si cu acordul Primariei Municipiului Bucuresti.

Art.4 Cu ocazia sarbatorilor traditionale romanesti (1 martie, 8 martie, Paste, Craciun si Anul Nou), se
pot comercializa produse specifice si suveniruri, exclusiv articole de imbracaminte, incaltaminte, menajere si
de uz casnic.



Comercializarea se va face numai pe trotuarele cu o latime mai mare de 2 m sau in alte zone publice
fara afectarea traficului pietonal, cu acordul Primariei Municipiului Bucuresti si pentru o perioada ce nu
depaseste 5 zile.

Art.5 Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 5 milioane la 10 milioane lei pentru persoane fizice si de la 30 mil. 50 mil. lei pentru persoane
juridice.

Art.6 Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de catre Primarul General si imputernicitii
acestuia si politie.

Art.7 Primarul General, Primarii si Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6, Directia Generala de Politie
a Municipiului Buuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.8 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

Art.10 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2004.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti
din data de 21.07.2004.
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