Consiliul Local al municipiului Marghita

Hotlr0re

- pentru aprobarea" Regulamentului I privind organizarea si

desfasurarea

activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Marghita.
']:.

'

eonsiliul Local al mirnicipiului Marghita intrunit in sedinta ordinari
din 16 decembrie 2015
Avand in vedere raportul de specialitate nr .11758 din 10.12. 2015
In conformitate cu I
- prevederile .ArJ;',4'li aliniatu!(3) din Legea nr.22712015 privind aprobarea Codului fiscal,
cu modificdrile si completdrile ulterioare , a codului de procedurd fiscald
- prevederile Ordinului Ministrului Sdndtdlii nr. lI9l20l4 pentru aprobarea Normelor de
igien[ si sdndtate publicd privind mediul de viafd al popula]iei
-prevederile Ordinului Ministrului mediului gi dezvoltdrii durabile nr. 7.79812007 privind
aprobarea Procedurii de emitere a autorizaliei de mediu
-prevederile HotdrArii Guvernului nr. 113912006 pentru aprobarea categoriilor de
construclii gi amenajdri
- prevederile HG nr. 84311999 privind incadrarea pe tipuri a unitdlilor de alimentatie
publicd neincluse in structurile de primire turistice
- prevederile O.G.9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, R,
cu rnodificarile si completdrile ulterioare si Normele de aplioare
- prevederile Legii nr.61199l pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de
convietuire sociald, a ordinii. qi linistii publice, R, cu modificarile si completdrile
:

ulterioare
-prevederile OUG 4412008 privind desfrgurarea activitdlilor economice de cdtre
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
-prevederile O.G.2lll992 privind protectia consumatorilor gi Legea 23012007 privind
infi intarea, or ganizarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari
Cu resppctarea dispozitiilor Legii 5212003 privind transparent a decizionald",
In conformitate cu Legea nr. 21512001, legea administratiei publice locale, r, cu
modificarile si completarile ulterioare

f[otIrIgte:

Art. 1 Se aprobd Regulamentul privind organizarea si

desfasurarea activitatilor
comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Marghita in forma anexata carc face

parte integranta din pr ezenta hotar6re
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinfeazd Compartimentul comercial din cadrul

primariei municipiului Marghita
Art. 3 Prczenta se aduce la cunostinta publicului prin afisare pe site-ul primariei si la
avizier.
Contrasemne zn
Demeter Cornelia
Marghita, Nr. 165 din
Adoptatd cu votul a 12

