
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 163/2022 
privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele 
fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, 

producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc 

 

  Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului primar privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru persoanele fizice și juridice care 
desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe 
teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc,  
 Ținând cont de prevederile art. 475 alin.(3), alin.(4) și alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  
            În conformitate cu prevederile art.3 din H.G. nr.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a 
unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice, 
          Având în vedere prevederile art.5 alin.(1), art. 6, art. 7, art. 11 ale Ordonanţei Guvernului nr. 
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin  Legea nr. 650/2002,  
ale art.4, art.6 din Hotărârea Guvernului 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 
servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare  și ale  Normelor 
metodologice din 20 martie 2003 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor de piață , 
 Tinând cont de dispozițiile  art.2, art.3, art.4, art.5 și art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru 
sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
             Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind  
transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare , 
             În  temeiul art. 129 alin. (2)  lit.d.  coroborat cu art. 129 alin.(7) lit.c, lit. g., art. 139 alin.(1) și 
art.196 alin.(1) lit. a. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local cu nr. 141/2021 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare 
pentru persoanele fizice și juridice care desfașoara activități comerciale de alimentaţie publică, 
prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, prin 
introducerea unui nou articol – art. 201 și modificarea articolului 26 din Regulament, astfel:  

a) ”Art. 201. Prin excepție de la articolul 20, agenții economici, care desfășoară activitate de 
comerț și de prestări servicii și suprafața structurii de vânzare este mai mică de 400 mp, vor obține 
autorizația de funcționare pe termen nelimitat, fără a fi nevoie de aplicarea vize anuale.” 



 

 

          b)  ”Art. 26. Pentru modificările menționate la art. 25 nu se percepe nicio taxă, cu o singură 
excepție: noua activitate se încadrează în grupele CAEN 561, 563, 932. În acest caz, comerciantul 
este obligat să achite taxa menționată la art. 11 alin.(2).” 

Art.2 .- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
resurse umane, control comercial și Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Târgu 
Secuiesc, iar cu asigurarea executării ei se încredinţează dl. primar al municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 

Târgu Secuiesc, la 27 octombrie 2022 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                    

                                          Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


