
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 3.627/30.05.2018                                                          
 

INFORMARE  
PERSOANE JURIDICE 

 
 
 I) Prevederile Legii 270/2017 se aplică următoarelor categorii de contravenții : 

1. Art.16, lit.a) și c-h) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței 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 și serviciilor de piață. 
4. Art.12 din H.G. nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor 
oferite consumatorilor spre vânzare.  

În desfășurarea activității comerciale, persoanele juridice trebuie să respecte 
următoarele reguli : 

- agentul economic să fie autorizat la Registrul Comerțului (existența certificatelor de 
înregistrare, certificat constatator și afișarea lor în cadrul unității); 

- COD- urile CAEN declarate pentru punctul de lucru respectiv să se coreleze cu activitatea 
desfășurată la fața locului; 

- să existe contract de închiriere/concesiune/comodat, etc. pentru spațiul în care operatorul 
economic desfășoară activitate; 

- existența autorizații/avize/aprobări eliberate de alte organisme (PRIMĂRIE/DSV/DSP/ 
MEDIU/ISU, etc. 

- afișare și respectare orar de funcționare; 

- operatorul economic să aibă prețurile afișate, cu respectarea legislației în vigoare; 
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- să respecte prevederile Legii 349/2002 privind combaterea consumului de tutun; 

- să existe cântar așezat la loc vizibil și să fie certificat metrologic; 

- pentru produsele comercializate să existe acte de proveniență a mărfii (facturi fiscale/note 
de intrare recepție); 

- produsele comercializate să fie în termenele de valabilitate și să aibă declarații de 
conformitate; 

- existența cursurilor de igienă, în cazul agenților economici ce desfășoară activitate de 
alimentație publică; 

- existența declarației la ANAF, privind adaosul comercial și afișarea lui în incinta spațiului 
unde se desfășoară activitatea; 

- existența contractului de salubritate; 

- existența casei de marcat fiscalizate, pentru punctul de lucru respectiv; 

- alte documente prevăzute de legislația în vigoare; 

* în situația în care constată nereguli ce întră în sfera de sancționare a altor 
organisme/instituții, polițistul local are obligația sesizării de îndată a 
autorităților/compartimentelor competente. 
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Nr. 3.628/30.05.2018                      

INFORMARE  

 PRODUCĂTORI AGRICOLI 

 

În desfășurarea activității comerciale, persoanele juridice trebuie să respecte 
următoarele reguli: 

 

- să aibă atestat de producător; 

- atestatul de producător să fie vizat, la zi; 

- persoana aflată la vânzare să fie trecută în atestatul de producător; 

- produsele comercializate să fie trecute în atestatul de producător; 

- produsele comercializate să aibă eticheta de produs, conform legii; 
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Nr. 3.629/30.05.2018                      

INFORMARE 
 

ADMINISTRATORII DE PIEȚE AGROALIMENTARE 
 
 

- să existe și să fie afișat în incinta pieței agroalimentare, regulamentul de funcționare; 

- orarul de funcționare să fie afișat la întrările în incinta pieței agroalimentare; 

- să se respecte alocarea tarabelor, de către administratorul pieței într-un procent de minim  
40% - producătorilor agricoli și a unui procent de maxim 10%  pentru vânzare de produse 
de uz gospodăresc; 
 
- existența documentelor privind controalele efectuate de administratorul pieței; 

- existența mijloacelor de cântarire, verificate metrologic; 

- existența cântarului de 30 kg; 

- existența cântarului de control; 

- verificarea existenței contractului de salubritate; 

* în situația în care constată nereguli ce întră în sfera de sancționare a altor 
organisme/instituții, polițistul local are obligația sesizării de îndată a 
autorităților/compartimentelor competente. 

 

 
                                                                              PRIMAR, 
                                                             ing.ROMÂNU GHEORGHE 
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