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                                                                                                                           Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                            cu votul a  13 consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.17 

privind  aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a  Centrului 

Public de Desfacere Husi  

 

 

   Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

 

             Având în vedere : 

 Referatul  nr. 1710 din 22.01.2020 al Centrul Public de Desfacere 

Huși; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 1711 din 

22.01.2020 privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a  Centrului Public de Desfacere Huși ; 

 Raportul de specialitate al Centrului Public de Desfacere nr. 1712 din 

22.01.2020  şi Raportul Compartimentului juridic nr. 1713 din 

22.01.2020 ; 

 Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie 

publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti ; 

           În conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare, HG nr. 348/2004 privind  exercitarea  comerţului  cu 

produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale HG nr. 1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri 

ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele 

agroalimentare, ale HG nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice  de 

igienă pentru alimente de origine animală, ale Ordinului ANSVS nr.99/2004 pentru 

aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile suplimentare pentru 

transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul sanitar  veterinar  al laptelui şi 
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produselor lactate;ale art.129 alin.(2) lit.a) şi lit.c) , alin.(6) lit.a) şi lit.b) din 

Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

         În temeiul art.139  alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  administrativ;  

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1 Se aprobă Regulamentul  de Organizare și Funcționare a  Centrului 

Public de Desfacere Huși , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi și Centrul Public de Desfacere Huși. 
 

 

 

                                                                                       HUŞI  ,   30   ianuarie 2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                             Contrasemnează pentru legalitate , 

            Gabriela  Matei                                                          Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


