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 HOTĂRÂREA nr. 31 

                            din 31.08.2021                  

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici 

în Comuna Șincai 

Consiliul local al comunei Șincai,  

 Analizând Referatul de aprobare nr..1850/.14.07.2021 și Raportul de specialitate nr .1849/14.07.2021, 

precum și  Proiectul de hotărâre aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității 

operatorilor economici în Comuna Șincai; 

Având în vedere:  

- avizul comisiei de specialitate 

- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Șincai nr. 37 din 31 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului 

de desfășurare a activităților comerciale în Comuna Șincai; 

- Prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Normelor  Metodologice din 2003 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobate prin Hotărârea nr. 333/2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Dispozițiile Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – 

CAEN, rectificat; 

- Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederilor art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.a) și lit. c), art.  139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) 

lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici în 

Comuna Șincai, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Șincai 

nr. 37 din 31 iulie 2017 își încetează aplicabilitatea. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează domnul Vasile Pop, Primarul comunei 

Șincai, și personalul abilitat din Compartimentului Financiar Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice, din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șincai. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 

U.A.T Șincai, delegat,  Primarului comunei Șincai, Instituției Prefectului – Județul Mureș pentru verificarea 

legalității, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro.  

Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

SECRETAR GENERAL U.A.T delegat                                                             LAZAR ADRIAN 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

mailto:e-mail:%20sincai@cjmures.ro

