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HOTĂRÂRE NR. 88 / 27.08.2020
cu privire la  modificarea art.73 din  H.C.L. nr.73/26.11.2015 privind aprobarea

Regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în orașul Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

            Examinând  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Orașului  Sovata  nr.
13.916/18.08.2020, în calitate de inițiator;
           Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Financiar nr.13.919/18.08.2020;
           Având în vedere că în Orașul Sovata s-au deschis mai multe puncte de lucru al
unor unități comerciale, care înainte de începerea activității nu au depus actele necesare
eliberării  autorizației  de  funcționare,  se  impune  necesitatea  modificării  art.73  din
Regulamentul  de  desfășurare  a  activităților  comerciale  în  orașul  Sovata,  care
reglementează  că  comercianții  au  obligația  de  a  depune  dosarul  pentru  autorizare  în
termen de 30 zile de la data deschiderii punctului de lucru;

 Ținând cont de prevederile art.5 alin.(1) lit. a), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. b)
şi  art.30  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

În  condițiile  Titlului  IX  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările și completările ulterioare;

În urma parcurgerii  procedurii  prevăzute  la  art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „c”, art.139 alin.(3) lit.
„c” și art.196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                             HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –  Se  aprobă  modificarea  art.73  din  Regulamentul  de  desfășurare  a
activităților comerciale în orașul Sovata, aprobat prin H.C.L. nr.73/26.11.2015, după cum
urmează:
       „Solicitanţii  autorizaţiei  de  funcţionare,  ai  autorizaţiei  privind  desfăşurarea
activităţii  de alimentaţie publică au obligaţia de a depune dosarul pentru autorizare
înainte  de  data  începerii  activității,  și  vor  începe  activitatea  numai  după  obținerea
autorizației”.
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Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul
Financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata.

Art.3.  – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Financiar;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

                                                                                         Preşedinte de şedinţă,
                                                                                               Arros Dénes
  Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 27 august
2020, cu 14 voturi “pentru”.                 
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