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Proiect de  hotărâre nr.48 din 2.04.2020 
Pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020 a acordului de 

funcționare  al agentilor economici ce desfășoară activități economice în baza OG 
99/2000, termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015 

 
  
 
 

Văzând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 
2828 din 02.04.2020, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

Având în vedere  prevederile: O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata, R, cu modificarile si completările ulterioare si Normele de aplicare; 
Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul 
Marghita, O.U.G. nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgentă care a 
fost modificată prin O.U.G. nr. 34/2020, cu intrare in vigoare din 31 martie 2020.; In baza art. 
129 , alin. (2),  lit.d) și alin. (7), lit b) din O.U.G. nr.  57/2019- Codul administrativ,   
            Primarul Municipiului Marghita, propune următorul  
 
 

Proiect de hotărâre: 
 

 
 

Art.1. Articolul   27 (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 privind 
aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 
serviciilor de piață în Municipiul Marghita se suspendă pentru anul 2020. 

 
Art.2. Se aproba prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020,  a acordului de 

funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități economice în baza OG 99/2000, pe 
toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile 
de la încetarea acestor stări, fara nicio sanctiune sau taxa suplimentara. 

 
Art.3.Prin grija Compartimenuluit autorizări activități economice și relația cu mediul 

asociativ se aduce la cunoștință publică. 
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Art. 4. Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului judeţului 
Bihor, primarul municipiului Marghita, Compartimentul autorizări activități economice și 
relația cu mediul asociativ, Serviciul Poliția Locală, la dosar, spre afișare public. 
 
   
   
 
 
  Inițiator primar Pocsaly Zoltan  Ladislau 
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Nr. 2829 din  02.04.2020 

 
 
 

Raport de specialitate 
 

  
 Având în vedere  prevederile: 
  O.G.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, R, cu 
modificarile si completările ulterioare si Normele de aplicare ,precum și ale  
 Hotărârii Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 privind aprobarea Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în 
Municipiul Marghita, potrivit căreia, la art. 27(1) se prevede că: 
 
”Art. 27  (1) Vizarea anuală a acordului de funcționare este obligatorie până la data de 31 
martie a fiecărui an.” 
 
 Ținând cont de dispozițiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgentă care a fost modificată prin OUG 34/2020, 
cu intrare in vigoare din 31 martie 2020. Aceasta prevede: 
 
   " Art. 33 ind.1. - Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale 
referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte 
normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de 
urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări.  
 Art. 33 ind.2 . - (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile 
publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi 
pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.   
 
 Astfel, toate documentele eliberate de institutia noastra isi mentin valabilitatea in 
temeiul actului normativ fara nicio sanctiune sau taxa suplimentara. 
 
 Solicit domnului Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  

 
-ințierea unui proiect de hotărâre prin care să se dispună prorogarea termenului pentru 

vizarea pentru anul 2020, a acordului de funcționare al agentilor economici ce desfășoară 
activități economice în baza OG 99/2000, pe toată perioada stării de asediu sau a stării de 
urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări, fara nicio 
sanctiune sau taxa suplimentara 

. 
Întocmit: Maro Monica Cornelia 
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Nr.  2828 din  02.04.2020 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

  
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin.(3) si art. 30 (1) și (2) 
din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 
prezentare și motivare a proiectului pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 
2020 a acordului de funcționare  al agentilor economici ce desfășoară activități economice în 
baza OG 99/2000, termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015 
 
 Ținând cont de dispozițiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgentă care a fost modificată prin OUG 34/2020, 
cu intrare in vigoare din 31 martie 2020. Aceasta prevede: 
   " Art. 33 ind.1. - Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale 
referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte 
normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de 
urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări.  
 Art. 33 ind.2 . - (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se 
menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă 
de 90 de zile de la încetarea acestor stări.   
 Astfel, toate documentele eliberate de institutia noastra isi mentin valabilitatea in 
temeiul actului normativ fara nicio sanctiune sau taxa suplimentara.  
 

 Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre il constituie necesitatea aprobării 
prorogării termenului pentru vizarea pentru anul 2020 fara nicio sanctiune sau taxa 
suplimentara, a acordului de funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități 
economice în baza OG 99/2000, drept pentru care solicit Compartimenuluit autorizări activități 
economice și relația cu mediul asociativ  să întocmească Raportul de specialitate privind 
ințierea unui proiect de hotărâre prin care să se dispună prorogarea termenului pentru vizarea 
pentru anul 2020 a acordului de funcționare amintit anterior. 

 
 

Primar 
Pocsaly Zoltan  Ladislau 

 
 

 


