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BIROUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE          

 

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ 

Nr. 

Crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; Cunoașterea legislației în vigoare. 

2. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Cunoasterea legislației privind organizarea și 

funcționarea autorităților și instituțiilor 

administrației publice, statutul personalului 

din cadrul acestora, răspunderea 

administrativă, serviciile publice. 

3. Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 

nr.88/30.09.2016  pentru emiterea și 

prelungirea Acordului de funcționare pentru 

comercializarea produselor și prestarea 

serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Cunoașterea legislatiei privind emiterea și 

prelungirea Acordului de funcționare pentru 

comercializarea produselor și prestarea 

serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare; 

4. Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 

nr.89/30.09.2016 privind desfășurarea 

activităților prevăzute în grupele CAEN 561-

Restaurante, 563-Baruri și alte activități de 

servire a băuturilor și 932- Alte activități 

recreative și distractive, pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare 

Cunoașterea legislației privind  desfășurarea 

activităților prevăzute în grupele CAEN 561-

Restaurante, 563-Baruri și alte activități de 

servire a băuturilor și 932- Alte activități 

recreative și distractive, pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București, cu modificările și 

completările ulterioare 

5. Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 

nr.35/30.03.2017 privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea și prelungirea 

Autorizației de funcționare a piețelor, 

târgurilor și a altor locuri special amenajate de 

pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, 

Cunoașterea legislației privind aprobarea 

Regulamentului pentru emiterea și prelungirea 

Autorizației de funcționare a piețelor, 

târgurilor și a altor locuri special amenajate de 

pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, 

precum și a persoanelor fizice și juridice care 

își desfășoară activitatea în cadrul acestora; 



precum și a persoanelor fizice și juridice care 

își desfășoară activitatea în cadrul acestora; 

6 Hotărârea Consiliului Local  Sector 5 nr. 

123/26.06.2018 privind procedura de emitere 

a Autorizației/Acordului de Funcționare 

pentru terase sezoniere, comerț de 

întâmpinare și comercializare flori pe 

domeniul public al Municipiului București 

aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5; 

Cunoașterea legislației privind procedura de 

emitere a Autorizației/Acordului de 

Funcționare pentru terase sezoniere, comerț 

de întâmpinare și comercializare flori pe 

domeniul public al Municipiului București 

aflat în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 5; 

7 Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de 

piață; 

Cunoașterea legislației comercializarea 

produselor și serviciilor de piață; 

8 Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de 

piață; 

Cunoasterea legislației privind aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a 

Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de 

piață; 

9 1. OG nr. 137/2000 – privind prevenirea și 

sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată 

 

Cunoașterea legislației  privind prevenirea și 

sancționarea formelor de discriminare 

10 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 

și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Cunoașterea legislației privind egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

11 Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

 

Cunoașterea legislației privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

 

 

 


