
 

      

                                                DISPOZITIA nr. 46/ 09.05.2022 

privind eliberarea acordului de funcționare pentru S.C. FARMACIA OMNIA S.R.L     

  

           PRIMARUL COMUNEI ŞINCAI, JUDEŢUL MUREŞ 
 Având în vedere cererea 1197/01.05.2022, depusă de domnul  FEIER FLORIN  

reprezentant al FARMACIA OMNIA  SRL, cu sediul social în judeţul Mureş, localitatea 

Sărmașu, str. Republicii, nr.96, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr J26/1102/1992, CUI 

1275392, cu punct de lucru în localitatea SINCAI, str. Principală, nr.61, având ca obiect de 

activitate:    4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate, 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva 

unor activităţi ilicite, ale Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 cu completările aduse de Legea nr. 

650/2002, ale prevederilor art.3 din Legea nr. 650/2002 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a OG nr.99/2000, ale prevederilor H.CL.Şincai nr.37/2017 privind aprobarea 

Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în Comuna Şincai, ale prevederilor 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„FARMACIA OMNIA”SRL, cu sediul social în judeţul Mureş, 

localitatea Sărmașu, str. Republicii, nr.96,  reprezentată prin domnul FEIER FLORIN  , 

funcţionarea punctului de lucru în comuna SINCAI, sat   SINCAI, str. Principală, nr.61,prin VIZĂ 

ANUALĂ pe ACORD DE FUNCTIONARE NR. 6/09.05.2022, având ca obiect  de activitate : 

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice in magazine specializate 

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

al comunei Sincai şi serviciul  financiar contabil. 

 

         PRIMAR, 

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

          ONAC DAN-CRISTIAN 
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