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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA  PROIECTUL  DE 
HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea comerţului în pieţele publice ale 
municipiului Braşov 

 
 

Regulamentul propus vine să adapteze din punct de vedere normativ activitatea 
administrativă şi comercială din pieţele publice ale mun. Braşov prin prisma legislaţiei naţionale 
aplicabile; totodată, scopul demersului îl reprezintă şi modernizarea, transparentizarea şi 
deschiderea către publicul braşovean atât a activităţii administraţiei pieţelor cât şi a activităţii 
comerciale. 

La eleborarea prezentului act s-a luat în considerare necesitatea aplicării prevederilor 
Codului Administrativ în ceea ce priveşte atribuirea bunurilor ce aparţin municipiului Braşov şi 
sunt administrate de Serviciul Public Administrare Pieţe. 

Se instituie totodată şi o modalitate nouă, transparentă, legală şi în interesul braşovenilor 
a gestionării comerţului practicat de deţinătorii de producţii agricole; printre utilizatorii pieţelor 
apar acum nu doar producătorii agricoli (ca în vechea reglementare) ci şi asociaţiile acestora, 
cooperativele agricole şi gospodăriile ţărăneşti; fiecare dintre aceste categorii au reglementarea 
legală proprie şi intenţionăm să-i convingem, prin abordări subsecvente, că piaţa braşoveană este 
un loc în care sunt doriţi şi preţuiţi, publicul larg având o mare deschidere către produsele 
autentice.      

Cadrul legal specific aplicabil prezentului regulament este compus din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 
Legea nr. 566/2004 privind cooperaţia agricolă, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
nr. 6/2022 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 
(introducerea gospodăriei ţărăneşti), art. 332 şi urm din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, HG nr. 348/2004 privind organizarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă. 

Faţă de cele de mai sus propunem, în conformitate cu prevederile  art. 129 alin. (1), alin. 
(2) lit. c) şi lit. d) , alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)  şi art. 243 alin. (1)  lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem, spre dezbatere şi aprobare, 
Consiliului Local al Municipiului Braşov, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind organizarea comerţului în pieţele publice ale municipiului Braşov, în 
forma prezentată. 
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