




























  

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

Tel.0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro 
 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001privind administratia publica locala, a Legii nr. 

12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati ilicite, O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000, 

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

348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, Codul 

fiscal, H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun 

avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. 

se autorizează: 

Firma: …………………………………………………….. 

Sediul prof: ………………………………………………. 

Obiectul activitătii: ……………………………………… 

Locul de desfăşurare: …………………………………… 

Program de functionare: ……………………………….. 

 

CLAUZE DE FUNCŢIONARE: 

1.Comerciantul sau prestatorul de servicii, indiferent de caracterul proprietăţii,va desfăşura activitatea 

în locul stabilit de Primărie în limitele programului avizat. 

2.Se va respecta legislaţia în vigoare şi normele generale privind desfăşurarea unui comerţ civilizat şi 

modern.  

3.Autorizaţia este valabilă pe anul .......... urmand a solicita prelungirea valabilitatii. 

4.Orice modificare ce contravine prezentei autorizaţii se va aduce la cunoştinţă emitentului. 

5.Nerespectarea clauzelor de funcţionare atrage suspendarea autorizaţiei până la intrarea în legalitate. 

                             

PRIMAR,             SECRETAR, 

                                             

Compartimentul Autorizare-Control, 

 



  
 

 

 

 

 

           

     Taxa de autorizare                     Chitanţa nr………………….... 

        Chitanţa nr. ………………..…. 

             Chitanţa n.r…………………… 

                                                         Chitanţa nr……………………. 

Program de funcţionare: ……………………………….            

 

 

PRELUNGIREA VALABILITATII 

 

    ANUL       ANUL     ANUL 

…………....            ……………          ……………. 

  PRIMAR,              PRIMAR,             PRIMAR, 

 



  

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUŞI 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9 

Tel.0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro 
 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001,privind administratia publica locala, a Legii nr. 

12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati ilicite, O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 

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

H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, 

Codul fiscal, H.G. nr. 843/1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica, neincluse 

in structurile de primire turistice, H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 

amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. 

se autorizează: 

Firma:.………………………………………………………. 

Sediul social: ………………………………………………... 

Obiectul activitătii:…………………………………………. 

Locul de desfăşurare:………………………………………. 

Program de functionare:…………………………………… 

 

CLAUZE DE FUNCŢIONARE: 

1.Comerciantul sau prestatorul de servicii, indiferent de caracterul proprietăţii,va desfăşura activitatea 

în locul stabilit de Primărie în limitele programului avizat. 

2.Se va respecta legislaţia în vigoare şi normele generale privind  desfăşurarea  serviciului de piata   

potrivit cerintelor consumatorului.  

3.Autorizaţia este valabilă pe anul ...........,urmand a solicita prelungirea pentru anul urmator. 

4.Orice modificare ce contravine prezentei autorizaţii se va aduce la cunoştinţă emitentului. 

5.Nerespectarea clauzelor de funcţionare atrage suspendarea autorizaţiei până la intrarea în legalitate. 

 

                 PRIMAR,            SECRETAR, 

         ing. Ioan Ciupilan                jr.Monica Dumitrascu 

Compartimentul Autorizare-Control, 

 



  
 

 

 

 

 

 

             Taxa de autorizare                     Chitanţa nr…………………… 

         Chitanţa nr. ………………….. 

             Chitanţa n.r…………………… 

                                                         Chitanţa nr……………………. 

 

Program de funcţionare: ……………………………….            

 

 

PRELUNGIREA VALABILITATII 

         ANUL       ANUL     ANUL 

    …………....          ……………          ……………. 

       PRIMAR,             PRIMAR,             PRIMAR, 

 


