
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L   
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 182 din 09.11.2015 
 

privind modificarea şi completarea HCL 111/2010, privind aprobarea 

Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfasurarea 

activitaţilor comerciale şi de prestari servicii în mun. Roman  

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

             Examinând Expunerea de motive nr. 19423  din 06.11.2015 întocmită şi 

înaintată de către primarul municipiului Roman, Laurenţiu Dan Leoreanu, 

precum şi  Raportul de specialitate nr. 19424 din 06.11.2015 Biroului Juridic-

Contencios; 

Văzând avizul favorabil nr. 51 din 09.11.2015 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism şi avizul nr. 184 din 09.11.2015 al 

Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 

dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

   În temeiul art. 5 alin. (1) și art. 6 alin. (2) din O.G. 99/2000R privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, ale art.36, alin. (2) lit „d” şi 

alin. (6) lit. „a”, ale art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. „b” din legea nr.215/2001R, 

privind administraţia publică locală,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. Se aprobă modificarea şi completarea art.10 din anexa 1 la HCL 

111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, 

autorizarea şi desfasurarea activitaţilor comerciale şi de prestari servicii în 

mun. Roman cu urmatoarele puncte,  care vor avea următorul cuprins:  

 Dovada îndeplinirii cerinţelor igienico-sanitare, de mediu, de salubritate, 

de pază şi de prevenirea incendiilor, impuse de lege şi de actele normative 

ce reglementează respectivul profil de activitate, cerinţe ce vor fi 

verificate şi certificate de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu. 

Solicitantul este direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din 

punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi 

protecţia mediului, astfel încât, retragerea oricăreia din autorizaţiile 

eliberate de organele şi organismele specializate, necesare întemeierii 

legale pentru funcţionarea punctului de lucru, va duce la retragerea 

Autorizaţiei de funcţionare eliberată de Primărie. 



 declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate,  

conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 

ART.2. Se aprobă completarea anexei 1 la HCL 111/2010 cu un nou articol 10
1
, 

care va avea urmatorul cuprins:  

„Serviciul Autorizari va comunica în termen de 10 zile de la emitere toate 

autorizaţiile eliberate catre toate instituţiile cu atribuţii în emiterea avizelor şi 

autorizaţiilor specifice, în funcţie de domeniul de activitate.” 

 

ART.3. Se aproba completarea art.12.1 cu un nou punct, care va avea următorul 

cuprins: 

„acorduri, avize, autorizaţii, licenţe ale instituţiilor de specialitate, în condiţiile 

legii, în funcţie de cerinţele corespunzătoare identificate de specificul 

activităţii; 
 

 ART.4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

  

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, 

       Consilier,                         Secretarul Municipiului Roman    

Bogdan-Costinel ANDRIEȘ                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


