
 

     DISPOZITIA nr. 110 

                                                                      Din 30.09.2021   

  

POP VASILE, PRIMARUL COMUNEI ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ 
 Având în vedere  

   -cererea nr.2267 din 07.09.2021, depusă de domnul  MAGDA IOAN  NICOLAE  reprezentant al SC 

HAWAI  COM SRL, cu sediul în, SINCAI  ,nr.169 ,  judetul Mures, înregistrată la Registrul 

Comerţului cu nr J26/1709/05.08.1993 , CUI 4459023  , cu punct de lucru în localitatea SINCAI 

nr.169 , având ca obiect de activitate:    4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu 

vanzarea predominanta de produse alimentare ,bauturi si tutun ;4719 Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate,cu vanzarea predominanta de produse nealimentare  ; 

   -Raportul de specialitate nr. 2297/13.09.2021 al Comisia de  specialitate pentru analizarea 

documentaţiei agenţilor economici 

   -prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite,  

   -prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 cu completările aduse de Legea nr. 650/2002,  

   -prevederile art.3 din Legea nr. 650/2002 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,  

   -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare 

a OG nr.99/2000,  

   -prevederile H.CL.Şincai nr.31/2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activității operatorilor economici în Comuna Șincai, 

- prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în Administraţia Publică, 

republicată 

 În temeiul prevederilor art. 155 alin.(5), lit. g) şi ale art. 196, alin.(1) lit. b) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                           

                                                         DISPUN: 

 
             Art. 1. Aprob firmei SC HAWAI  COM SRL, cu sediul în, SINCAI  ,nr.169 ,  judetul Mures,  

reprezentată prin domnul MAGDA IOAN  NICOLAE  , funcţionarea punctului de lucru în sat ȘINCAI 

,com.SINCAI,  nr.169, judetul Mureș prin Viza anuala pe ACORDUL DE FUNCTIONARE 

NR.2/20.09.2019 pentru anul 2021 valabilă până în data de 24.01.2022, având ca obiect  de activitate:  

4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzarea predominanta de produse 

alimentare ,bauturi si tutun  

 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzarea predominanta de produse 

nealimentare 

            Art. 2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se încredinţează secretarul comunei 

Sincai şi serviciul  financiar contabil. 

 

         PRIMAR, 

    Avizat pentru legalitate,           POP VASILE 
    Secretar Generl al Comunei delegat, 
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