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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru aprobarea Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Sacele   

 

 

       Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de -     2021,                                                

        Analizand referatul de aprobare nr.17891/15.03 .2021 al initiatorului Primar Ing. Popa Virgil 

precum si necesitatea si obligativitatea instituirii unui cadru juridic unitar pentru pentru aprobarea 

unui Regulament privind desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de 

piata de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Sacele; 

          Avand in vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata, ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale OUG nr.44/2008 privind 

desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, ale OG nr.99/2000 

privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr.650/2000, 

republicata, ale  HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 

nr.99/2000 privind comercializare a produselor de piata, ale Legii politiei locale nr.155/2010, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei de Guvern nr.2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare; precum si ale 

HCL nr.86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la HCL nr.246/21.11.2019 privind 

aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului Local al 

Municipiului Sacele; 

               In temeiul prevederilor art.87 alin.(5), art.129 alin.(1) alin. (2) lit. d) alin. (7) lit. s) art. 

133 alin (1), art. 134 alin (1) lit. a) art. 139 alin. (1), art.196 alin.(1), art. 243 alin (1) lit. a) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E :  

     

 Art. 1.  Se aproba Regulamentul privind desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor 

si serviciilor de piata de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Sacele  conform anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2.  Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la 

cunostinta publica a prezentei hotarari. 

 Art. 3.  Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari orice prevedere contrara se abroga. 

 Art. 4.   Primarul prin aparatul de specialitate, raspunde la ducerea la indeplinire a prezentei 

hotarari.  
 

 

 

 

       INIŢIATOR                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

          PRIMAR                                  SECRETAR GENERAL AL  MUNICIPIULUI  SACELE                  
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Vizat Birou Juridic: Consilier Juridic - Dascălu Carmen Bianca 

Vizat Serviciu Politia Locala : Sef Serviciu - Tarus Nicolae Romeo 

Red.Compartiment Inspectie Comerciala Parcari Afisaj Stradal -  Iordache Razvan Horatiu 
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