HOTARAREA Nr21/2018

privind aprobarea Regulamentuluĺ pentru organizarea
şi desĺ'ăsurarea activitătii
operatorilor economici de pe raza Comunei Tilişca
Consiliul local al Comunei 'Illişca, judetul Sibiu, întrunitin sedinta ordinara la data de 13
martie 2018,
Analizând raportul nr' 54 din 09.03'2018 al Primaruluĺ Comunei Tilisca, expunerea de
motive nr. 55 din 09.03.2018 şi avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socialä,
buget, administrarea domeniului public şi privat, agrĺcultură, gospodărire comunală, protecţiá
mediului, seruicii şi comeţ,
In conformitate cu prevederile aft. 1, lit. a), b) din Legea nr. IZlIggO - privind protejarea
populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, art.475 álin.
1s;, (5) din Legea nr. z2lĺzots
_ privind codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, aft. śalin. 1t;, aň. o alin. (I), (2),
art. 7 din ordonanta Guvernului Romaniei nr. 99/2ooo - privind comerciállzarea produsóioi. śi
serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 6111991 - pentru
sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice,
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 33312003 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a ordonantei Guvernului nr. 99l2o}o privind comercializarea produselor
şi serviăilor de
pĺata,
In baza prevederilor art 64 din Legea nr 24l2OOa privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,
In temeiul aft. 36 alin. (2), lit. b), d), coroborat cu alin. (4) lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 11,
aft. 45 alin. (2), lit. c), aft. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr' ŻI5I2OO1-- a admińistraíei publice
locale - republicata, cu modificările şi completările uĺterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Art 1: Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
operatorilor economici de pe raza Comunei Tilişca, conform Anexei nr 1 la p'e'entu
hotărâre.

Art 2: Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogä HCL nr 31/2oo4 privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a HG nr 33312003, a Legii nr 650/2002 de aprobare
a oG nr 9912000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată.
Aft 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineazăPrimarul si
Secretarul Comunei Tilisca.
Adotată înŢilişca la data de 13 maftie 2018
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