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HOTĂRÂRE
privind aprobarea metodologiei de eliberare a acordului de funcționare
pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață pe
raza comunei Fărcașele, județul Olt
Consiliul Local al comunei Fărcașele întrunit în şedinţa ordinară din
data de 9 ianuarie 2018;
Expunere de motive:
Unul dintre atributele administrației publice locale, conferite prin legislația
specifică în materie, este ca acesta emite reglementări privind activitatea de
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza unității administrativ
teritoriale, în speță a comunei Fărcașele, stabilește cerințele necesare în vederea
eliberării acordului de funcționare, aferent desfășurării acestei activități, procedura
de eliberare a acordului de funcționare pentru desfășurarea activității de
comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Fărcașele,
respectiv dispoziții speciale referitoare la desfășurarea acestei activități. Activitatea
comercială se exercită cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la
serviciile de piață prevăzute în anexa la Ordonanța nr.99/20000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și
completările ulterioare.
Autoritarea publică locală are obligaţia supravegherii activităţii agenţilor
economici din comunitatea locală pentru a asigura respectarea prevederilor legale
şi asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru agenţii comerciali cât şipentru
clienţii acestora. Pentru realizarea acestei supravegheri mai concretă şi accentuată
la nivelul comunei Fărcașele, considerăm oportună aprobarea unor noi reglementări
care să stabilescă procedura de autorizare a agenţilor economici.
Noua reglementare va asigura realizarea următoarelor obiective:
stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață;
încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a
produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor
consumatorilor, modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea
diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare.
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Fărcaşele, nr.14 din 03.01.2018
prin care se arată necesitatea aprobarii metodologiei de eliberare a acordului de

funcționare pentru agenții economici care desfășoară activități de comerț și servicii
de piață pe raza comunei Fărcașele, județul Olt;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, inregistrat
sub nr. 15 din 03.01.2018;
- raportul de avizare nr.16 din 03.01.2018, al comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local al Comunei Fărcașele, județul Olt;
- prevederile art. 5, alin (1), art. 6, alin. (2) şi art. 73 din Ordonanța nr.99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea
nr.650/2002, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile punctului 1 lit. d) din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței
nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.333/2003;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia
consumatorilor*) – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 475, alin. (5) din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal;
- prevederile art. 36, alin.(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Legii nr.12/1990/R/A privind protejarea populaţiei împotriva unor
activităţii comerciale ilicite şi a Ordonanţei Guvernului 2/2001 modificată şi completată
privind regimul juridic al contravenţiilor;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000
republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative
- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b), și lit.d), alin.(4), lit.e), alin.(6) lit.a), pct.7,
alin.(9), art.45 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea
nr.215/2001- privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă metodologia de eliberare a Acordului de funcționare pentru
desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Fărcașele, conform anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Fărcașele, precum și persoanele desemnate în acest sens.
Art.3. Prezenta hotărare va fi transmisă Instituției Prefectului județului Olt pentru
verificarea legalității, Primarului comunei Fărcașele, Biroului contabilitate impozite și taxe
locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MUNTEANU MARINEL

Nr. 4 din 09.01.2018
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