
 
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 

- Consiliul local – 
 

H O T Ă R Â R E A    NR.127 
privind  aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaŃiilor şi avizului 
pentru programul de funcŃionare pentru agenŃii economici care desfăşoară 

activităŃi economice pe raza comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa 
 

Consiliul Local al comunei Poarta Albă, întrunit în sedinŃa  ordinară din data de  
20.12.2013; 

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei ; 

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.1 lit.d) din Norma metodologică de aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr.99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.333/2003, H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi 
servicii de piaŃă în unele zone publice, Legea nr. 26/1990 privind Registrul ComerŃului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 359/2004 republicată, cu 
modificările şi completările ultzerioare, O.G. nr. 21/1992 privind protecŃia consumatorilor, 
Legea 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor; 

În baza art.36, alin.1 şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. – Se aprobă   Regulamentul de eliberare a  autorizaŃiilor  de funcŃionare şi a 

avizului pentru programul de funcŃionare  pentru agenŃii economici care desfăşoară 
activităŃi economice pe raza comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa conform anexei 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;  

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul 
comunei Poarta Albă  prin Compartimentul impozite şi taxe al Primăriei Comunei 
Poarta Albă. 

Art.3. - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului ConstanŃa, Primarului comunei Poarta Albă, Biroul Biroului Contabilitate, 
Buget – FinanŃe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane  în vederea aducerii la îndeplinire şi 
o va face publică prin afişare. 

    Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11  voturi pentru, 0  
voturi  împotrivă,  0 abŃineri,   din totalul de 11  voturi exprimate. 

POARTA ALBĂ/ 20.12.2013 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,  
       CONSILIER,  
łIGMEANU  FLORENTINA 

CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretarul comunei Poarta Albă 

CUMPĂNAŞU CAMELIA  
 

 

 

 


