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ANEXĂ
la Hotărârea nr. 6 din 28.01.2014

ROMÂNIA
JUDŢUL SUCEAVA
COMUNA COMANESTI

Consiliul local

R E G U L A M E N T
pentru stabilirea programului de funcţionare al unitătilor comerciale destinate

recreerii si divertismentului tip,,bar”, pe raza administrativ teritorială a
comunei Comanesti, judeţul Suceava

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Prezentul regulament se aplică unităţilor de alimentaţie publică aşa cum sunt
caracterizate de Hotărârea de Guvern nr. 843 / 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de
alimentatie publică şi clasificării activitătţilor din economia naţională, restaurante, baruri, discoteci,
precum si unităţilor cu profil de divertisment cum ar fi: cluburi de internet, baruri-biliard, săli de
jocuri mecanice şi electronice. Fac exceptie unităţile incluse în structurile de primire turistice şi cele
din cadrul staţiilor de distribuţie a carburanţilor.

Art. 2 Pe raza comunei Comanesti, orarele unităţilor comerciale tip ,,bar”, se stabilesc de
către comercianţi si se aprobă de catre Primăria comunei Comanesti, in condiţiile prezentului
regulament.

Art.3 Unităţile de alimentaţie publică, al căror cadru ambiental este completat de formaţii
de muzică precum şi unităţile cu profil de divertisment pentru tineret ( cluburi, discoteci ) unde
divertismentul este realizat prin intermediul muzicii şi dansului, este permisă folosirea muzicii până
la orele 200.

CAP. II PROCEDURA DE APROBARE ŞI ELIBERARE A ORARULUI DE
FUNCŢIONARE

Art. 4 (1) În vederea aprobării orarului de funcţionare, reprezentantul legal al
solicitantului se va prezenta la Primăria comunei Comanesti, având asupra sa următoarele
documente: certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, anexă la certificatul de înregistrare
pentru punctul de lucru respectiv ce conţine acordurile şi avizele ministerelor cu drept de avizare
conform O.U.G 76 / 2001 sau, după caz, certificatul constatator eliberat în conformitate cu
dispoziţiile Legii 359 /2004. De asemenea, va prezenta certificatul de urbanism si autorizaţia de
construire care au stat la baza amenăjării spaţiului respectiv..

(2) Solicitantul va depune o cerere în care va arăta orarul pe care îl propune spre
avizare, specificînd dacă foloseşte formaţii de muzică sau instalaţii muzicale, numărul maxim de
consumatori ( pe scaune şi în picioare).

Art. 5(1) Primăria comunei Comanesti, in urma analizării cererii si a constatării din teren,
va elibera un orar de funcţionare tipizat în care va fi trecută şi menţiunea: în cazul unor reclamatii
intemeiate Primaria comunei Comanesti va reduce programul de funcţionare iar la reclamaţii
repetate primarul va suspenda activitatea comercială.
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(2) Daca orarul nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunica
acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face o nouă
cerere, în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor prezentului regulament
precum si motivaţiilor comunicate în scris de către persoanele nominalizate de primar.

(3) Criteriile care stau la baza autorizării unui orar peste orele 2.00 sunt: unitatea sa
nu fie reclamata în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică,
să nu existe reclamaţii cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv, să deţină semnăturile
legalizate ale locatarilor direct afectaţi pe orizontală si verticală din clădirile învecinate sau locuinţe
colective, să îndeplinească condiţiile legale de funcţionare.

Art. 6 Orarul aprobat se afişează la unitate la loc vizibil dinspre exterior.

Art. 7 Comerciantul este obligat să respecte orarul afişat şi aprobat

Art.8 Pentru solicitanţii care organizează la cererea consumatorilor mese festive şi
evenimente, orarul de funcţionare poate fi depăşit numai cu condiţia respectării normelor legale
privind liniştea şi ordinea publică. În acest caz, lângă orarul de funcţionare se afişează anunţul
“ rezervat “ cu precizarea perioadei de rezervare. Solicitantul va depune personal o notificare la
Primăria comunei Comanesti şi la Postul de Poliţiei Comanesti, cu cel puţin 48 de ore înainte ca
evenimentul să aibă loc.

Art. 9 (1) În cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate Primaria comunei
Comanesti, poate modifica orarul de funcţionare situaţie în care solicitantului i se vor comunica în
scris motivele care au stat la baza acestei măsuri .

(2) După ce a luat la cunoştinţă, comerciantul este obligat să afişeze de îndată
orarul modificat.

(3) Dacă acele cauze care au dus la masura modificării orarului au fost remediate,
la cererea comerciantului , după o verificare în teren, viceprimarul comunei Comanesti, poate
propune Primarului revenirea la orarul initial.

Art. 10 Unitatile de tip bar, restaurant şi discoteci, pot functiona până la orele 2.00, cu
conditia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.

CAP V SANCTIUNI

Art. 11 Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit
legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) Nerespectarea sau neafisarea orarului de functionare cu amenda de la 200 la 1000 de lei
b) nerespectarea prevederilor art. 8 cu amenda de la 200 la 500 de lei

Art. 12 In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 11 alin (2) primarul dispune suspendarea
activitatii unitatii pe o perioada intre 10 si 30 de zile.

Art.13 Constatarea si aplicarea sanctiunilor se face de catre oraganele de poliţie.

CAP. VI DISPOZITII FINALE

Art. 14 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile O.G. 2 / 2001 privind regimul
juridic al cotraventiilor.
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Art.20 Cu ducerea la indeplinire a acestui regulament se insarcineaza Viceprimarul
comunei Comanesti.

Art.21 Se comunica urmatorilor: unitatilor comerciale tip,,bar” de pe raza administrativ
teritorială a comuneiComanesti, judeţul Suceava; Postului de politie Comanesti..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Sofian Ion


