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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare  

a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Suceava  

 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului 

Suceava dl. Ion Lungu şi a Viceprimarului municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara înregistrat sub 

nr. 15709/31.05.2013, Raportul Serviciului autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi 

culturale, înregistrat sub nr. 15710/31.05.2013, Raportul Comisiei economico - financiară, juridică 

şi disciplinară şi Raportul Comisiei servicii publice;  

 În temeiul prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 

de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G.R. nr. 333/2003 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000;  

 Având în vedere prevederile art. 268 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 19, art. 45 alin. (1), art. 47 şi art. 

49 din Legea administaţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de autorizare a activităţilor de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 august 2013.  

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 

357/2006 privind Regulamentul de autorizare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza 

municipiului Suceava.  

Art. 4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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