
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMARAMUREŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 72 
Din 23.11.2021

Privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor comerciale 
în comuna Băiuţ judeţul Maramureş

Consiliul Local comunei Băiuţ. întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2021;
Având în vedere referatul de avizare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, raportul 

compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Băiuţ;

Având în vedere prevederile art. 3. art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a servicilor de 
piaţă.republicată .aprobată prin Legea nr.650/2002.ale H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 şi ale art.7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională;

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile aii. 6 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cele ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
333/2003;

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) .lit."a'\ lit. d). alin. 7 lit k. art. 139 alin. 3 .art. 196 alin. 1 lit. a) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în comuna Băiuţ 
judeţul Maramureş, prevăzut in Anexa l.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se stabileşte un termen de 3 luni de zile de la adoptarea prezentei pentru 
reglementarea prin autorizare . in condiţiile Regulamentului, sau desfinţare după caz. termen în 
care toţi agenţii economici care au cel puţin unul din obiectele de activitate înscrise în anexa la 
Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, au 
obligaţia să depună la Primăria comunei Băiuţ documentaţia necesară, pentru toate activităţile 
comerciale pe care le deţin pe raza comunei.

Art.3. Taxa pentru eliberarea Avizului de funcţionare este de 50 de lei, pentru fiecare an 
calendaristic şi se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul in curs.

Art.4 Prezentul Regulament poate fi îmbunătăţit în funcţie de necesităţi şi supus spre 
aprobare. în varianta modificată. Consiliului Local al comunei Băiuţ.

Art.5.Se aduce la cunoştinţa publica prin publicare pe site-ul instituţiei si prin afisaj la loc 
special amenajat, in cadrul instituţiei, accesibil persoanelor, prin grija Secretarului general al 
comunei Băiuţ.



Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Băiuţ prin aparatul de specialitate

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ :

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ
Compartimentului impozite şi taxe din cadrul primăriei 
Site-ul comunei Băiuţ 
Cetăţenilor prin afişare 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERÄL 

POP AURELIANAÄTTOR

Cvorum: \Q voturi pentru._____voturi împotrivă
şi abţineri din consilieri prezenţi în total 11 consilieri


