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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.238 
pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de 

funcţionare/autorizatiei de alimentaţie publica, privind desfasurarea activitatilor 

comerciale de catre agentii economici pe raza municipiului Husi, judeţul Vaslui 

  

 

   Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui ; 

 

   Avand in vedere: 

  expunerea de motive pentru elaborarea unui nou Regulament privind eliberarea  

acordului de funcţionare/autorizatie de alimentaţie publica, privind desfasurarea 

activitatilor  comerciale de catre agentii economici pe raza municipiului Husi, 

judeţul Vaslui; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetateneti;                                

 raportul de avizare al Comisiei  pentru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

   In conformitate cu prevederile OG nr.99 /2000, republicata, privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata de Legea nr.650/2002, 

Hotararii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Ordonantei Guvernului nr.99/2000 , Hotararea Guvernului nr.348/2004 

privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, 

modificata si completata, HG nr.843/1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor 

de alimentative publica, neincluse in structurile de primire turistice, Legii 

nr.12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, 

republicata, modificata si completata, HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea 

categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii 

privind securitatea la incendiu, modificata si completata, ale Codului Fiscal, 
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modificat si completat, ale art.36 alin.(2) lit.d) si alin.(9) Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ; 

 

 In temeiul prevederilor art.45 alin .(1) si art.49 din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ; 

 

H O T A R A S T E : 

 

       Art.1.Se aproba Regulamentul privind eliberarea acordului de 

funcţionare/autorizatiei de alimentaţie publica, privind desfasurarea activitatilor 

comerciale de catre agentii economici pe raza municipiului Husi, judeţul Vaslui, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

             Art.2.  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 96 din 15.12.2004 privind eliberarea 

acordului de functionare pentru exercitiile comerciale si stabilirea taxei special de 

eliberare a acestuia si a vizei anuale si Hotararea Consiliului Local al Municipiului 

Husi nr. 40 din 28.08.2008 privind modificarea si completarea Regulamentului 

anexa la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.96 din 15 decembrie 

2004  privind eliberarea acordului de functionare pentru exercitiile comerciale si 

stabilirea taxei de eliberare a acestuia si a vizei anuale . 

 

  Art.3 .Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.  
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