ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 121/2022
Privind modificarea HCL 61/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentu
desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în oraşul Covasna
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de
25 august 2022 ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie
(12) din totalul de 17 consilieri aleşi.
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate juridice şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi şi pentru programe de dezvoltare economică – socială, buget,
finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț,
precum şi avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului,
În conformitate cu prevederile:

-

-

- Ordinului Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local
al Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
art. 475 alin (3), (4) și (5) și art. 484 alin (2) din Legea 227/ 2015 privind
Codul Fiscal;
art. 30 din Legea 237/2006 privind finanțele publice locale;
art.107 alin(1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală:
art. 8, art.9 și art. 81 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață
art. 5 alin(2) din HG 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și
servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările
ulterioare;
art.26 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecţia consumatorului;
H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
O.G. nr.99/2000, republicată
Legii nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată,
art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică – Republicată

- art.3 anexa 1 din HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale
pentru funcţionarea unor servicii publice locale pe raza Oraşului Covasna
- art.59 si art. 60 din Legea 24/2000 privind mormele de tehnica legislativa,
cu modificarile si completarile ulteriare;
- HG nr. 559/2001 privind unele măsuri de comercializare a produselor
alimentare şi nealimentare în staţiunile turistice;
- OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza art. 129 alin. (2-1) și alin. (14 ) art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5
pct. 33 ”ee”, art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din
O.U.G. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completarile
ulterioare;
Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotriva” a – consilieri, din totalul de 17
consilieri;

H O T Ă R Ă S T E:
Art. 1 – Regulamentul privind eliberarea avizului program şi a
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale şi de
prestări servicii în oraşul Covasna, aprobat prin HCL nr. 61/2017, se modifică
conform anexei la prezenta şi se înlocuieşte cu aceasta.
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa primarul orașului,
prin aparatul de specialitate.
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