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Nr. _______/_______    

 

 

                              AVIZAT                                                                            APROBAT 

                DIRECTOR EXECUTIV                                                                  PRIMAR 

                       Visan Marius                                                            Ing. Tiseanu Horia Laurentiu 

 

 

 DOMENIU COMERCIAL  

                                                                                                         

GHID 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.270/2017 a prevenirii 

 

I) Prevederile Legii 270/2017 se aplica urmatoarelor categorii de contraventii : 

1. Art.16, lit.a) si c-h) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. 

2. Art.7, lit. a) din Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control. 

3. Art.73, pct. 5, 6, 8 – 11, 13, 14, 17 – 19, 22 din O.G. nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata. 

4. Art.12 din H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preturilor 

produselor oferite consumatorilor spre vanzare. 

 

II) - Compartimentul Control Comercial din cadrul Directiei Politia Locala are dreptul 

de a solicita toate documentele si de a intreprinde toate actiunile in vederea 

controlarii aplicarii prevederilor legale de mai sus, de a constata deficiente si a lua 

masurile legale ce se impun. In situatia in care deficientele constatate nu intra in 

sfera de competenta a Politiei Locale, agentul constatator le va transmite altor 

organe abilitate sa le rezolve. De asemenea, Politia Locala are rolul de a sprijini 

aceste organe in activitatea lor.  Politia Locala are obligatia de a urmari rezultatele 

actiunii de remediere a deficientelor constatate, in termenele dispuse. 

- Persoanele supuse controlului au dreptul de a li se respecta prezumtia de

 nevinovatie, de a reclama abuzurile organelor de control, de a avea obiectiuni si de

  a contesta procesul verbal de sanctionare in termenul legal. Totodata, persoanele 

 controlate  au obligatia de a sprijini organul de control, de a prezenta toate 

 documentele solicitate de acesta si  a nu obstructiona controlul in nici un mod.  

Persoanele controlate au obligatia de a se informa si respecta legislatia in vigoare si 

 de a remedia deficientele constatate, in termenele dispuse. 

 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi  

 activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile 

 administraţiei publice locale; 

b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 

  economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele 
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  agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către 

  administratorii pieţelor agroalimentare; 

c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a 

  aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare  

  metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte 

  administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 

 religios; 

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a 

  locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;   

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al 

  operatorilor economici; 

g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 

  administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în

  administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de 

  interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin 

  acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

i ) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 

  consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al 

  acestora; 

j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

  preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente 

 în cazul în care identifică nereguli; 

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de 

  producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea 

 normelor legale; 

l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

 realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei 

 publice locale. 

 

 

III) Situatia faptelor contraventionale pentru care Compartimentul Control Comercial 

din cadrul Directiei Politia Locala are competente de constatare si aplicarea 

sanctiunilor contraventionale, precum si a sanctiunilor si a altor masuri aplicabile, 

este urmatoarea: 

 

1. LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

 

Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

a)utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu 

nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru 

persoane fizice; 

c)transportul de produse agricole efectuat de către producătorii   

   agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de 
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 comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu 

 amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei; 

d)organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu 

amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor 

a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei; 

e)neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 

100 lei la 300 lei; 

f)desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de 

exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu 

deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, 

cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; 

g)eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor 

prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei; 

h)vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în 

baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat 

potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. 

 

2. LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control 

Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a)neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale 

finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în 

termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi (3); 

 

3. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 99 din 29 august 2000*) privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – Republicare 

Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii  încât, 

potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum 

urmează: 

6.vânzările de lichidare efectuate în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 18 lit. 

a)-g), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea operaţiunilor de 

lichidare; 

8.neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor 

legale privind justificarea situaţiei care a motivat lichidarea, conform 

dispoziţiilor cuprinse în art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; 

9.nerespectarea prevederilor art. 20, 23 şi 24, cu amendă de la 2.000 lei la 

10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de lichidare sau de soldare, după caz; 

10.realizarea vânzărilor de soldare în alte perioade decât cele prevăzute la art. 

27 alin. (1), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu sistarea vânzărilor de 

soldare; 

11.neprezentarea, la solicitarea organelor de control abilitate, a documentelor 

legale justificative, conform prevederilor art. 26 şi 31, cu amendă de la 2.000 lei 

la 10.000 lei; 

13.utilizarea denumirii "soldare/solduri/soldări" sau a sinonimelor acesteia, în 

cazuri în care aceasta nu este în legătură cu o operaţiune de soldare astfel cum 
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este definită de prezenta ordonanţă, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu 

interzicerea practicării acestei denumiri; 

22.exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în 

aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare, cu amendă de la 

2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi; 

 

4. HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 privind modalitatea de indicare 

a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*) -  REPUBLICARE 

Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei. 
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DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL 

     Număr de prelucrare înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 21667 

Str. 1 Decembrie 1918, nr.7                                                                                                                                       

Dosar II / K / a.26 

Tel. 0244 332420, Fax 0244 371633                                                                                                                     

Număr înregistrare _______/_________                    E-mail: politia_locala@primariacampina.ro               

                                                                                  

  

ANEXA 

  La PVSC -ul seria……  nr………… incheiat astazi :   

 PARTEA I : 

Ziua……… Luna………………. Anul……………  

Plan de remediere : 

    Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Termen de 

remediere 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

   

Alte mentiuni : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 Agent constatator :                                                     Contravenient : 
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          Martor : 

 

 

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ – SERVICIUL CONTROL 

     Număr de prelucrare înregistrat la A.N.S.P.D.C.P.: 21667 

Str. 1 Decembrie 1918, nr.7                                                                                                                                       

Dosar II / K / a.26 

Tel. 0244 332420, Fax 0244 371633                                                                                                                     

Număr înregistrare  _________/______                E-mail: politia_locala@primariacampina.ro               

                                                                                   

 

PARTEA II : 

Ziua………. Luna………………… Anul………… 

Modul de indeplinire a masurilor de remediere : 

    Nr. 

crt. 

 

          

         Fapta savarsita 

 

     Masuri de remediere 

 

Mod de 

indeplinire 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Alte mentiuni: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Agent constatator :      Contravenient : 

 

 

          Martor : 
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SITUATIA 

Contraventiilor din domeniul comercial care intra sub incidenta Legii 270/2017 a prevenirii si care 

pot fi sanctionate de catre Compartimentul Control Comercial 

 

Art. 16 lit. a) şi c)-h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

794 din 31 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003; 

Art. 73 pct. 6, 8-11, 13, şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor 

produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUME SI PRENUME FUNCTIA PUBLICA SEMNATURA DATA 

Intocmit Barbulescu Ion Politist local   

Verificat Nistor Irina Mihaela Sef Serviciu   
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