
                R O M A N I A 
         JUDETUL  PRAHOVA            
      COMUNA TIRGSORU VECHI       
         CONSILIUL  LOCAL 
 

 
H O T A R A R E 

privind aprobarea  REGULAMENTULUI  PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI 
PROGRAM  PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN 

COMUNA TIRGSORU VECHI 
 

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae –primar, inregistrata sub nr. 

6655/6.08.2013; 
- Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil inregistrat sub 

nr.6656/6.08.2013;  
In conformitate cu: 
 - art. 6 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000;  

- prevederile Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţii 
comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al contravenţiilor,  

- art.268 din Legea nr. 571/2003 modificată şi completată, privind codul fiscal;  
- prevederile Legii nr.61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a 

unor norme de convieţiore socială, a ordinii şi liniştii  publice, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- prevederile OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Art 6 din legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) şi d), alin.(6), litera a) pct.7 şi  art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
Art.1 - Se aprobă REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA AVIZULUI 

PROGRAM PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN 
COMUNA TIRGSORU VECHI.    

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza biroul 
financiar contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor, se insarcineaza 
secretarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova.  

  
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                   Petre Constantin 
 
 

       CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
                                                                                                   Valeria Seresan 
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