HoTĂnÂREA

Nr38/2018

privind modificarea HCL nr 2I/2OIB privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea si desfăsurarea activitătii operatorilor economici dă pe raza
comunei Tilisca
Consĺliul local al Comunei Tilisca, judetul Sibiu, întrunitin sedinta ordinara
la data de 29
iuniea 2018,
l\laiizânc rapoftui nr ]08 c]in 27.0B,2018 aĺ Secreiaruiuli Coini-łnei
Tilisca, expunerea de
motive nr. 109 din 27.06.2018 şi avizul comisiei pentru programe de dezvoltare
economicosocială, buget, administrarea domeniului public şi privat, ag-ricultură, gorpódărir.
comunală,
protecţia mediului, servicii şi comeţ,
In conformitate cu prevederile aft. 1, lit,
populatiei împotrĺvaunor activităti comerciale ili
- privind codul fiscal, cu modificarile si completa
art. 7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.
serviciilor de pĺata, cu modificarile si completa
sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 333/2003 - pentru aprobarea Normelor
metodologice de
aplicare a ordonantei Guvernului nr. 9g/2}oo privind comercializarea produselor
şi serviciilor de
piata,
iíi Daza pi_c'ĺederllcr arr 6] ciln Legea nr Ż1l?OCa privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,
In temeĺul art. 36 alin. (2), lit. b), d), coroborat cu alin. (4) lit. c), alin. (6),
lit. a), pct. 11,
aft' 45 alin. (2), lit. c), art. 115 alin. (1), lit- b) dĺn Legea nr' 275/2OOt-- a aoňinistratńi publicó
locale - republicata, cu modificările si completárile ulterioare,

HoTARAŞTE:
Aľt 1: alin (1) seaprobă modificarea art.IŁdin anexa nr 1la HCLnr 2IlŻoI8,astfel:
"art- L2: Nerespectarea condiţiilor menţionate înAcordul de Funcţionare
si înríşa de Valabilitate

atrag suspendarea acordului de funţionare până la soluţionarea cauzelor care
au determinat
nerespectarea acestor conditii. Constatarea nerespectării condiţiilor se face
de către persoanele
desemnate de Primar prin Dispoziţie.,,
alin (2) Se aprobă modificarea art14 din anexa nr 1 la HCL nr 2Il2oI8, astfel:
'hĺt 14 :Ne respectarea măsurii de suspendare prevăzute la art. 12 sau neînĺăturareacauzelor
care au dus la suspendarea Acordului de funcţionare într-operĺoadă de maxim
2 luni de la data
suspendări, duce la retragerea Acordului de funcţionare prin Dispozitia Primarului
Comunei
Tilisca".
alin (3) Se aprobă modificarea art 16 dĺn anexa nr 1 la HCL nr 2II2OI8,

'hrt 16: Încazul contravenţiilor pentru care legislaţia învigoare prevede aplicarea
sancţiunii cu suspendarea exerciţiului comercial, procedura suspendării sau retrageri este

următoarea:
propunerea de suspendare sau retragere se face de către persoana desemnată prin
dispoziţie, printr-un referat motivat, semnat de către primarul comunei, înbaza cäruia se
emite dispoziţia primarului de suspendare sau retragere;
p€rSoâľ'|a desemnată comunică întermen de 5 zile de la data comunicärii dispozitiei
primarului, persoanelor încauză şi instituţilor abiliate;
Dispoziţia de suspendare poate fi atacată încondiţiile Legii nr. 554ĺŻ004 Legea
contenciosul ui administrativ _ actualizatä'
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Art 2: HCL nr 2Il2oI8 cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre intră
învigoare întermen de 30 de zile de la data aprobării de către consiliul local.
Art 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri seînsărcinează Primarul ŞiSecretarul
Comunei Tilisca.

Adotată înTilisca la data de 29 iunie 2018
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