
 

       

      

 

 
 

 

Informare 

 

În perioada 10.05.–20.05.2022, în conformitate cu atribuțiile reglemenetate de Legea nr. 

155/2010, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Activitate Comercială au organizat, desfășurat şi 

asigurat acțiuni pentru practicarea unui comerț civilizat în piețele agroalimentare, verificarea 

deținerii autorizației activităților de alimentație publică.  

 În acest sens, în piețele agroalimentare polițiștii locali au urmărit respectarea prevederilor 

Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol, ale  H.C.L. nr. 138/2020 și H.C.L. nr. 292/2017, acțiunile vizând punctual: deținerea 

atestatului de producător și a carnetului de comercializare de către producătorii agricoli care 

comercializează produse, respectarea suprafețelor atribuite de către S.P.A.P.O.C., vânzarea 

produselor în zonele adiacente piețelor.  

 Astfel, a fost verificat un număr de 21 comercianți cu privire la respectarea normelor mai sus 

menționate, fiind dispusă aplicarea a 4 sancțiuni contravenționale în cuantum total de 1000 lei – 

pentru comercializarea produselor pe suprafețe destinate circulației pietonilor, dar și în parcările cu 

plată. 

 Referitor la agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică, au fost 

verificate 23 de societăți, fiind aplicat un număr de 11 sancțiuni contravenționale potrivit 

prevederilor O.G. nr. 99/2000 – pentru lipsa vizei pe anul 2022.  

În aceeași perioadă au fost desfășurate și activități privind combaterea absenteismului şcolar, 

identificarea agenţilor economici care comercializează către minori produse din tutun, băuturi 

alcoolice și verificarea legalităţii activităţii comerciale desfăşurate de către agenţii economici din 

imediata vecinătate a unităţilor şcolare. Pe durata acțiunii (10 - 13.05.2022) au fost verificate opt 

societăți care își desfășoară activitatea lângă unități de învățământ, fără a fi constatate fapte de 

natură contravențională (vânzarea produseor din tutun și a băuturilor alcoolice minorilor). De 

asemenea, polițiștii locali au legitimat  27 de elevi care se aflau în incinta localurilor, fiind 

îndrumați să se prezinte la orele de curs.  

 În conformitate cu atribuțiile reglementate de art. 10 din Legea nr. 155/2010,  polițiștii 

locali vor continua activitățile de verificare și control, la începutul sezonului cald acțiunile vor 

urmări respectarea  îndeplinirii condițiilor de funcționare a teraselor estivale.  
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