ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 189/2018
privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de
funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 180/210/04.12.2018 și
EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 179/211/04.12.2018 a Primarului Municipiului Brad
prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor
de funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara;
Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 191/229/18.12.2018,
respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 128/263/17.12.2018 al comisiei de studii
economice, prognoze, buget, finanțe și raportul nr.164/266/17.12.2018 al comisiei
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățenilor;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări servicii ilicite, republicată, ale
H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele
zone publice, ale H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, ale
Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire
socială a ordinii și liniștii publice, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismului, actualizată, ale Legii nr. 28/2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordonanței nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 1378/2018 pentru modificarea
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate
prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b, art. 45 alin. 1, precum și ale
art.115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică,
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de
funcționare ale unităților comerciale din municipiul Brad, județul Hunedoara, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Autorizațiile de funcționare emise/vizate anual în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2009, precum și programele de
funcționare aprobate conform prevederilor actelor normative anterioare prezentei,
rămân valabile.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte
Compartimentul Comercial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea
Consiliului Local nr. 94/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea şi
vizarea autorizaţiilor de funcţionare ale unităţilor comerciale din municipiul Brad.
Art. 5. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului Comercial.

Brad, 20.12.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CLAUDIA MAGER

Contrasemnează
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

cvorumul necesar: 9
sistemul de vot: deschis;
număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”, 1 consilier local „ lipsă vot” (Ionel Daniel Adam)

