
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                                           H O T Ă R Â R E
            privind  aprobarea  revocării  Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2007  prin care a fost aprobat Regulamentul de
eliberare  a autorizației, respectiv a orarului de funționare pentru agenții economici pe raza orașului Huedin.

                  Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015

Având  în  vedere  referatul  nr.  10038  înaintat  de  insp.  Handraluca  Mircea  privind  necesitatea  actualizării

Regulementului  de eliberere a Acordului de funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  29/2007, fapt ce

impune revocarea acestei Hotărâri și aprobarea noului Regulament privind eliberarea Acordului de Funcționare referitor

la desfășurarea activităților comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv

cele de alimentație publică, prevăzute în anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000  privind comercializarea produselor

şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificările și completările ulterioare, cât și  mandatarea Primarului Orașului Huedin

să  numească  prin  dispoziție  o  comisie  de  specialitate  care  va  analiza  documentele  înregistrate  de  către  agenții

economici/comercianții și va lua decizii în ceea ce privește emiterea acordului de funcționare. 

Luând în considerare H.C.L nr. 155/2015 prin care sa aprobat, spre consultare publică,  în vederea depunerii 

eventualelor amendamente la Regulamentul de eliberare al Acordului de Funcționare referitor la desfășurarea activităților 

comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele de alimentație publică, și 

ținând seama de referatul nr. 10889/2015 înaintat de de insp. Handraluca Mircea, sa constatat că până la data de 

15.12.2015 nu au fost formulate astfel de propuneri sau amendamente.

Ținand seama de proiectul  de hotarare nr. 10902/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de administratie 

publica,  judică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședinta din data de 16.12.2015.

Avand in vedere  Anexa nr. 1 la O.G nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu 

modificările la zi,  H.G nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a O.G nr. 99/2000, Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările la zi, art. 36, alin.1,2, lit.d, alin.6, alit.a, pct. 3, 7, 8, 11, 16, 19, şi art. 45 din 

Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

                  H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1  Se aprobă revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2007  prin care a fost aprobat Regulamentul de 

eliberare  a autorizației, respectiv a orarului de funționare pentru agenții economici pe raza orașului Huedin.

  Art.2. Se aprobă Regulamentul   de Eliberare a Acordului de Funcționare,  referitor la desfășurarea activităților 

comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv cele de alimentație publică, 

prevăzute în anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000  privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

 Art.3. Se aprobă mandatarea Primarului Orașului Huedin să numească prin dispoziție o comisie de specialitate 

care va analiza documentele înregistrate de către agenții economici/comercianții, și va lua decizii în ceea ce privește 

emiterea acordului de funcționare. 

               Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  comisia desemnata pentru analizarea si

proppunerea spre aprobare a emiterii Acordului  de functionare   din cadrul  Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 170/16.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                     13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


