ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE NR. 37
din 28.03.2014

privind aprobarea formei la zi a regulamentului de autorizare şi funcţionare a unităţilor
comerciale de pe raza oraşului Tăuţii Măgherăuş
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.03.2014,
Având în vedere:
- expunerea de motive prin care se propun unele condiţii pentru exercitarea activităţilor comerciale
şi de prestări servicii în oraşul Tăuţii Măgherăuş,
- avizul Comisiei pentru administraţie, juridice, apărarea ordini şi liniştii publice şi a drepturilor
cetăţeneşti,
- HCL nr.5/30.01.2009, HCL nr.68/27.06.2013, HCL nr.17/.28.02.2014
- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
În baza prevederilor art.6 şi art.8 din Ordonanţa Guvernului 99/2000/R privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea 650/2002 cu modificările şi aprobările ulterioare, şi a
Hotărârii Guvernului 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. 99/2000,
În baza prevederilor art. 268 din Legea nr.571/2003 modificată şi completată, privind codul fiscal,
În baza prevederilor Legii 12/1990/R/A privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţii
comerciale ilicite şi a Ordonanţei Guvernului 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al
contravenţiilor,
În baza prevederilor art. 36, alin.2, litera b şi alin.6, litera a, pct.7 din Legea nr. 215/2001/R/A, privind
administraţia publică locală.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001/R/A privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aproba forma la zi a regulamentului de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale
de pe raza oraşului Tăuţii Măgherăuş, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre. De
la data producerii efectelor, a prezentei hotărâri, anexa la HCL nr. 5/2009, cu modificările ulterioare,
încetează să mai producă efecte.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul oraşului Tăuţii Măgherăuş
şi Serviciul financiar contabil
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş;
- Serviciul financiar contabil;
- Poliţia Comunitară;
- Biroul relaţii cu publicul pentru mediatizare;
- Prin afişare pentru aducere la cunoştinţa publică;
Preşedinte de şedinţă
Bihari Iosif
Contrasemnează Secretar,
Gligan Vasile Cameliu
Adoptată cu unanimitate,
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