
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMUNA BLĂGEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂR'fk 22-
Din !d_ IL . J_() { 9

privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare
a activităţilor comerciale pe raza comunei BIăgeşti

Consiliul local al comunei Blăgeşti , judeţul Bacău.întrunit în şedinţa
ordinara din ~ febr. 2019;

Având în vedere prevederile art.268 alin. 5 şi 6 din Legea nr.571/2003,
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completări le ulterioare;

Având în vedere prevederile pct.245 din Legea nr.343117.07.2006, pentru
modificarea şi completarea Legii nr.571/2003,privind Codul Fiscal ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii
nr.536/23.06.1997, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.650/2002, privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă;

Având în vedere Ordinul nr.337/20.04.2007 privind actualizarea
clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările şi
completările ulterioare;

Având în vedere H.G. nr.l861/2006 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003,privind Codul Fiscal,
aprobate prin H.G. nr.44/2004;

Având în vedere prevederile H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr.99/2000;

Având în vedere prevederile Legii nr. 61/1991, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de conveţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.1211990, republicată, privind
protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, cu modificările
şi completările ulterioare;



Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004, privind
exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005,
privind protecţia mediului, aprobată cu mo~jţlfkriJ)fin Legea nr.265/2006;

Având în vedere avizul favorabil nr;Jlfg)~/âl comisiei de specialitate,
În temeiul prevederilor art.36(2)pct. "a"şi "b" art.45(1)şi art.115(1) pct.

"b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂşTE:

Art.1.Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţilor comerciale în
comuna Blăgeşti, judeţul Bacău, potrivit anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 10zile de la data
aducerii la cunoştinţăpublică.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Nr. consilieri -15
Nr. consilieri prezenţi -
Nr. voturi"pentru"-
Nr. voturi "împotrivă" -
Nr. abtineri-,
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REGULAMENT

PRIVIND PROCEDURA DE ELIBERARE A

ACORDULUI/AUTORIZAŢIEJ DE FUNCŢIONARE
Pe raza comunei Blagesti
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CAP. I.DISPOZIŢII GENERALE

Art.l. Prezentul Regulament este Întocmit În baza O.G. nr. 99/2000, republicată, privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a H.G. nr. 333/2003 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă În unele zone publice, a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal-pentru autorizarea activităţilor de alimentaţie publică, a Legii nr. 61/1991,
republicată, pentru sancţionarea faptelor de Încălcare a unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice ,a Legii nr. 215/2001 republicată Legea administraţiei publice locale, iar
scopul lui este de a asigura un cadru organizatoric necesar desfăşurării de activităţi economice
În condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială a agenţilor economici;

Art.2. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, de comercializare
a produselor şi serviciilor de piaţă au obligaţia de a obţine autorizaţie/acord pentru
desfăşurarea acestor activităţi, precum şi avizul pentru programul de funcţionare.

,
Art. 3. Regulamentul stabileşte procedura de eliberare/vizare/emitere de duplicat a
acordului/autorizaţiei de funcţionare, persoanelor fizice autorizate şi juridice, care desfăşoară
activităţi de alimentaţie publică, comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă În zone
publice sau zone destinate folosinţei publice, aflate pe raza administrativ - teritorială a comunei
Blagesti.

Art. 4. În Înţelesul prezentului Regulament, următorii termen! se definesc astfel:

Acord de Funcţionare - reprezintă actul administrativ cu caracter individual, care permite
agenţilor economici să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
pe raza administrativ - teritorială a comunei Blagesti si care se inscrie pe cerere

Autorizaţia de Funcţionare - reprezintă actul administrativ cu caracter individual, care
permite agenţilor economici să desfăşoare activităţi de alimentaţie public, comercializarea de
produse alimentare si nealimentare sau servicii pe raia administrativ - teritorială a comunei
Blagesti.

Art. S. Acordul/autorizaţia de funcţionare se eliberează persoanelor fizice, autorizate, sau
juridice autorizate În condiţiile legii.
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Art. 6 .Acordul/autorizaţia de funcţionare se eliberează numai pentru activitatea/activitaţile
menţionate În certificatul constatator eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului, aflat În termen de valabilitate.

Art.7. (1) - Acordul/autorizaţia de funcţionare sunt valabile un an de la data emiterii.

(2) -Taxa pentru autorizaţia de funcţionare se achită integral, anticipat eliberării
autorizaţi ei de funcţionare şi se restituie integral dacă cererea nu s-a finalizat cu autorizare.

(3) - La expirarea termenului, dacă sunt păstrate condiţiile de autorizare, la cererea
agentului economic se emite un nou acord/autorizaţie de funcţionare.

Art.8. (1). Taxa pentru autorizatia de functionare se plăteste la casieria Primăriei comunei
Blagesti sau prin ordin de plată În contul bugetului local, odată cu depunerea documentatiei.
operatorul economic neputându-se considera autorizat decât În momentul eliberării
autorizatiei de funcţionare privind desfăsurarea activităţii. O copie a documentului de plată se
va anexa la documentatie.

(2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare este prevăzută În Hotărârea
Consiliului Local al comunei Blagesti care stabileşte nivelurile impozitelor şi taxelor locale si se
va incasa pentru fiecare punct de lucru.

(3) În cazul În care apar modificări referitoare la forma de organizare a agentului
economic/tipul de unitate/obiectul de activitate/adresa punctului de lucru/ suprafata unităţii,
agentul economic este obligat să solicite Înscrierea modificărilor.

(4) În cazul pierderii ori degradării acorduluija'utorizaţiei de funcţionare, eliberarea
altuia/alteia se face numai după achitarea taxei.

(5) Pentru efectuarea de modificări, În actul administrativ autorizat, cu privire la datele de
identificare ale agentului economic (denumire, adresă sediu social) sau orarul de funcţionare,
nu se percepe taxă.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de -funcţlonare nu se restituie dacă
acordul/autorizaţia a fost suspendat(ă) sau anulat(ă), după caz.

(7) În situaţia În care agentul economic, din diferite motive, Îşi Încetează activitatea pentru
care a fost autorizat prin acordul/autorizaţia de funcţionare, acesta are obligaţia de a prezenta
şi depune la Primăria Comunei Blagesti, În termen de 30 de zile calendaristice de la Încetarea
activităţii, actul care atestă radierea activităţii de către Oficiul Registrului Comerţului.Taxa
pentru eliberarea acordului/autorizaţiei de funcţionare nu se restituie.
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CAP.II. PROCEDURA DE AUTORIZARE

A. ACORDUL DE FUNCTIONARE/AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE

Art. 9 .Pentru eliberarea acordului de funcţionare/autorizatiei de functionare agentul
economic va Înainta la Primăria Comunei Blagesti, cu cel puţin 30 de zile calendaristice Înainte
de data Începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau de la data de expirare a
perioadei autorizate anterior depunerii,următoarele documente:

1. Cerere pentru eliberarea acordului de functionare/autorizatiei de functionare/
avizului program de functionare - formular tip.

În cazul În care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat În forma propusă de solicitant,
i se comunică acestuia, În scris, motivele care stau la baza acestui refuz.În acest caz, solicitantul
va face o nouă cerere În care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerinţelor
prezentului regulament şi motivaţiilor comunicate În scris.

2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se Învecinează pe plan
orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată - formular tip
sub semnătură privată.

Aceste acorduri vor fi solicitate În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind
ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate Înainte de ora
08°0 sau peste ora 22°°. În cazul În care există reclamaţii Întemeiate pentru unităţile a căror
activităţi se Încadrează În intervalul orar 08°° - 22°°, si pot crea riscuri pentru sănătate sau
disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice sau iritante,
Primăria poate reduce unilateral orarul defuncţionare, 'sau, atunci când situaţia o cere, poate
anula sau suspenda acordul de funcţionare/autorizatia de functionare/avizul program de
funcţionare, În baza referatului Întocmit de către persoana cu drept de control din cadrul
Primăriei comunei Blagesti. Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile
abilitate şi de către persoana cu drept de control din cadrul Primăriei comunei Blagesti.

În situaţia În care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost
remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare În
baza referatului Întocmit de către persoana cu drept de control din cadrul Primăriei comunei
Blagesti;

3. Contract pentru servicii de pază şi protecţie sau dovada deţinerii de personal
angajat pentru efectuarea de asemenea operaţiuni (pentru unităţile care funcţionează dupa
ora 22°°).

4. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul).
5. Certificatul de Înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.
6. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990

privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr.
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la Înregistrarea În registrul comerţului a
persoanelor fizice autorizate, Întreprinderilor individuale, Întreprinderilor familiale şi
persoanelor juridice, Înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de
Înregistrare mentiuni si rezolutia emisă de Oficiul Registrului Comertului În baza prevederilor
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O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice
autorizate, intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale;

8. Actul de detinere legală a spatiului - construcţie şi teren (contract de Închiriere,
comodat, autorizaţie de construire, contract de vânzare-cumpărare, plan de situaţie cadastral,
intabularea În Cartea Funciară etc.);

=Operatortl economici care nu deţin În proprietate activul şi terenul vor depune la dosar
În copie actul de deţinere legală a acestora de către proprietar, plan de situatie cadastral cu
vecinatatile;

9. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului - formular tip - din care să rezulte
că deţine autorizatiile, avizele, acordurile, licentele de functionare, emise de organele de
specialitate În conformitate cu specificul activitătii şi reglementările legale În vigoare, precum
şi faptul că personalul angajat pentru efectuarea activităţilor comerciale cu produse din sectorul
alimentar, Întruneşte condiţiile prevăzute de O.G. nr.99/2000, republicată, privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

10. Avizele, acordurile necesare pentru autorizarea punctului de lucru, de la institutii
precum : DSP, DSV, ISU , si alte institutii care trebuie sa emita avize sau acorduri pentru
funtionarea spatiilor economice, vor fi anexate in cople'sl original. Documentele originale vor fi
inapoiate odata cu acordul sa autorizatia de functionare.

11. Avizul S.V.S.U. al comunei Blagesti, Fiecare dosar inaintea eliberarii Autorizatie de
functionare, se va verifica respectarea legislatiei actuale, in domeniul securitatii la incendiu, de
catre un reprezentant al S.V.S.U. Blagesti, numit prin dispoziţia primarului.

12. Certificat de Înregistrare fiscală, eliberat de către Compartimentul de Impozite şi
Taxe Locale, din care să reiasă că agentul economic, care desfasoara activitate comerciala, nu
Înregistrează datorii la bugetul local original (acestă certifica re poate fi Înscrisă pe cerere de
persoana cu atributii În acest sens).

13. Dovada achitarii taxelor;

14. Autorizatie R.A.R., dacă este cazul;

15. Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice - pensiuni, hoteluri,
cu functiuni de alimentatie publica) sau nota de constatare intocmita de reprezentantii
Ministerului Turismului conform H.G. nr. 709/10 iunie 2009 privind clasificarea structurilor de
primire turistica.

Art. 10 .Cererile Împreună cu documentaţiile aferente acestora, Înregistrate la Registratura
Primăriei vor fi Înaintate, spre soluţionare, persoanei nominalizate de primar prin dispozitie.
Art . 11 O comisie, numită prin dispoziţia Primarului { din care va face parte obligatoriu un
angajat impozite şi taxe, un poliţist local şi un angajatSVSU),se va deplasa la punctul de lucru
declarat de catre catre comerciant, in vederea verificarii respectării dispozitiilor O.G. nr.99 / 2

000 (r)(a) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă si a H.G. nr. 333 / 2003

pentruaprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000,

la unitatile de Alimentatiepublica sau in care se desfasoara Alte activităţi recreative şi distracti
,

~ pentru a verifica corectitudinea suprafetei de servire - prestare declarata, in vederea
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incasarii corecte a taxei pentru eliberarea Acordului Pentru deschiderea exerciţiului comercial,

Alimentatie publica sau Alte activităţi recreative şi distractive, precum şi pentru a verifica

îndeplinirea condiţiilor ce tin de comercializare(igiena spatii servire,depozitare,distanţa faţă de şcoli,

grădiniţe, calificare persoană care vinde sau serveşte la raft, ş.a.) dar si cele ce ţin de măsuri de

protecţie la incendii (dacă necesita sau nu aviz SVSU).
b) Persoana nominalizata in cazul cand se constata ca sunt

indeplinite dispozitiilor O.G.nr. 99/2000 (r)(a) privind comercializarea produselorşi
serviciilor de piaţă si a H.G.nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicarea O.G. nr. 99/2000, intocmeste Referatul de aprobare in vederea eliberarii

Acordului pentru deschidereaexerciţiului comercial Alimentaţiepublică sau Alte activităţi
recreativeşi distractive.

c)Dacăcondiţiile de acordare nu sunt Îndeplinite, va notifica solicitantului motivele pe
ntru care Acordul pentru deschidereaexerciţiului comercial nu poate fi eliberat şi / sau
acteleÎn completare ce sunt necesarea fi depusela dosarul de autorizare.

Art. 12 .(1).În situaţia În care seconstată că documentaţia depusăeste incompletă, solicitantul
va fi notificat cu cel puţin 10 zile Înainte de expirareatermenului de eliberare mentionat la art.
13.

Art. 13. Autorizaţia de funcţionare va fi eliberată la cererea agentului economic, În termen de
30 de zile de la solicitare.

B. Orarul de funcţionare

Art.14.

Avizareaorarului de funcţionare se aplică tuturor comercianţilor, indiferent de forma
de organizare şi de activitatea desfăşurată,cu excepţia unităţilor incluse În structurile
de primire turistice.

Art.1S.
Pe raza Comunei Blagesti, orarele unităţilor se stabilesc de către comercianţi şi se

avizeazăde către Primarul ComuneiBlagesti,În condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

Art.16. - Programulde funcţionare sevizeazăanual,odată cu autorizaţia.

Art.17. Pentru toate activităţile desfăşurateÎn restaurante, baruri, cluburi de noapte, terase,
activităţi de producţie şi comerţ en gross situate la parterul blocurilor de locuit sau În zonele
adiacenteacestora,poluarea fonică trebuie săseÎncadrezeÎn limitele prevăzute de legislaţiaÎn
vigoare cu respectarea prevederilor referitoare la tulburarea liniştii locatarilor Între orele 22.00 _
08.00 prevăzute de Legea nr.61/1991 republicată. privind sancţionareafaptelor de Încălcareaa
unor norme de convieţuire socială,a ordinii şi liniştii publice.

CAP.III. EMITEREA DE DUPLICAT A ACORDULUI/AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

Art.18.Documente necesare:
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a) Cerere emitere duplicat Acord /Autorizaţie de funcţionare(model Anexa 3)

c) Dovada publicării pierderii şi declarării nulităţii Acordului/Autorizaţiei de funcţionare;

d) Dovada achitării taxei pentru duplicat.

CAP.IV. SANCTIUNI

Art.19.
Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de agentul economic, dacă acestea nu

au fost săvârşite În astfel de condiţii Încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se
sancţionează după cum urmează:

1) Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial fără a deţine acordul/autorizaţia de funcţionare,
, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă:

alde la 400 lei la 1000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mică ( având o
suprafaţă de vânzare de până la 400 mp);

b)de la 1000 lei la 2000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă medie ( având o
suprafaţă de vânzare cuprinsă Între 400 -1000 mp);

c)de la 2000 lei la 4000 lei pentru structurile de vânzare cu suprafaţă mare ( având o
suprafaţă de vânzare mai mare de 1000 mp);

d)de la 100 lei la 200 lei pentru comercianţii ambulanţi;
e)de la 500 lei la 1000 lei pentru comercianţii care practică vânzări În afara spaţiilor

comerciale şi pentru cei care practică vânzări directe;
2) Comercializarea de produse şi servicii de piaţă, altele decât cele Înscrise În autorizaţia de

funcţionare, cu amendă de la 200 lei la 2000 lei;
3) Desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial În perioada suspendării activităţii comerciale, cu

amenda prevăzută la pct.l, caz În care limitele minime şi maxime se dublează, iar veniturile
realizate ilicit În perioada dintre data suspendării activităţii comerciale şi momentul constatării
contravenţiei se confiscă şi se fac venit la bugetul local.

4) desfăşurarea exerciţiului comercial fără avizarea programului de funcţionare şi afişarea
acestuia, indiferent de natura exerciţiului comercial, precum şi afişarea unui alt program de
funcţionare decât cel avizat, cu amendă de la 200 lei la 2000 lei;

5) ocuparea domeniul public sau privat al comunei Blagesti, În scopul desfăşurării unui
exerciţiu comercial sau al expunerii de produse, oferte, servicii, corpuri pentru reclamă şi
publicitate, fără a deţine documente legale care să justifice folosinţa bunului, cu amendă de la
200 lei la 2500 lei şi cu plangere, potrivit legii;

6) nerespectarea suprafeţei menţionate În acordul/autorizaţia de vânzare ambulantă, cu
amendă de la 200 lei la 2500 lei;

7) cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei: Împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă,
de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor autorităţilor administraţiei
publice În exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prezentelor norme.
Art.20. Constatarea contravenţiei, corespunzător prevederilor prezentului Regulament, se va
face de către persoana desemnată de Primar iar aplicarea contravenţiilor se face de Primarul
comunei BIăgeşti;

Art.21. Prevederile prezentului Regulament referitor la contravenţii se completează cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare. În cazurile În care alte acte normative nu au prevederi
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contrare, se face aplicarea art.28 şi art.29 din Ordonanta Guvernului României nr.2/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.

Art. 22. Suspendarea/anularea acordului/autorizatiei de functionare:

1) Suspendarea acordului/autorizaţiei de funcţionare poate fi dispusă În următoarele
cazuri:

a) -suspendarea avizelor/autorizaţiilor de către instituţiile emitente, precum şi a altor acte
care au stat la baza eliberării acordului/autorizaţiei de funcţionare;

- Încălcarea condiţiilor prevăzute În acordul/autorizaţia de funcţionare;

- nerespectarea orarului de funcţionare;

legii.
- fabricarea, comercializarea de produse sau servlcll care nu au fost autorizate, potrivit

b) la solicitarea agenţilor constatatori Împuterniciţi de alte instituţii să constate şi să
sancţioneze faptele de Încălcare a prevederilor legislaţiei specifice În vigoare,privind:

- Încălcarea normelor de protecţie a mediului Înconjurător;

- Încălcarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică;

- nerespectarea normelor privind securitatea la incendii;

- ca sancţiune contravenţională complementară, În cazurile prevăzute de legislaţia În
vigoare;

- alte dispoziţii prevăzute de actele normative În vigoare.

Art. 23. (1).Suspendarea acordului/autorizaţiei de funcţionare se dispune de către Primarul
Comunei Blagesti, În baza unui referat motivat Întocmit de către persoana Împuternicita ,
pentru situaţia prevăzută la punctul "a"sau de către agenţii constatatori pentru situaţiile
prevăzute la punctul jb".

(2) Suspendarea se dispune până la remedierea situaţiei care a condus la suspendare.
,

Art. 24. (1). Anularea acordului/autorizaţiei de funcţionare poate fi dispusă În următoarele
cazuri:

a) - existenţa unor reclamaţii Întemeiate;

- Încălcarea condiţiilor, În mod repetat, prevăzute În acordul/autorizaţia de funcţionare;

- nerespectarea, În mod repetat, a orarului de funcţionare aprobat;
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b) la solicitarea agenţilor constatatori Împuterniciţi de alte instituţii să constate şi să
sancţioneze faptele de Încălcare a prevederilor legislaţiei specifice În vigoare,privind :

- Încălcarea, În mod repetat, a normelor de curăţenie şi igienă publică;

- nerespectarea normelor privind securitatea la incendii;

- Încălcarea, În mod repetat, a legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică;

- la documentaţia care a stat la baza emiterii acordului/ autorizaţiei/avizului de funcţionare
au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

- alte prevederi dispuse de actele normative În vigoare.

c) neprezentarea agentului economic la Primăria Comunei Blagesti,pentru ridicarea
acordului/autorizaţiei de funcţionare În termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data
Înregistrării solicitării de eliberare sau prelungire, atunci când este cazul.

Art.2S. Anularea acordului/autorizaţiei de funcţionare se dispune de către Primarul Comunei
Blagesti, În baza unui referat motivat Întocmit de către Compartimentul de specialitate pentru
situaţia prevăzută la punctul "a" şi "C" şi de către agenţii Împuterniciţi ai altor instituţii pentru
situaţiile prevăzute la punctul "b".

Art. 26. Dispoziţia de suspendare/anulare a acordului/autorizaţiei de funcţionare poate fi
contestată potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Anexa nr.I la "Regulamentului privind pocedura de eliberare a acordului /autorizatiei de
functionare pe raza comunei Blagesti"

ROMANIA Aprob,

JUDETUL BACAU
COMUNA BLAGESTI
Nr. din .

Primar
MUNTEANU LAURENTIU

DOMNULE PRIMAR
SOCIETATEA COMERCIALĂ: .

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ: .

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ: .

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ: '" .

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr :/ ./ , cod

unic de înregistrare , avand sediul social in localitatea .

str , nr , bl. , sc , ap

....................................................... ,

reprezentata prin În calitate de .

tel.. in conformitate cu prevederile H.C.L. a comunei
Blagesti referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
comerciale in comuna Blagesti solicit eliberarea:
O ACORDULUI DE FUNCTIONARE/AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE
O AVIZULUI PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Pentru următoarele activităţi economice:
1. Tip Unitate .

CodCAEN ' .

Adresă punct de lucru : Loc str. . , nr. . .. , bl. .
sc ..... .et.., ap ...

ORAR DE FUNCŢIONARE .

SUPRAFAŢĂ UTILA: m.p.
..................................................................................................................

Anexez prezentei documentaţia necesară.
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Data Semnătura şi ştampila .

Anexa Nr.2 la.Regulamentului privind pocedura de eliberare a acordului /autorizatiei de
functionare pe raza comunei Blagesti"

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

Nr. din ...................•

Eliberat de Primăria comunei Blagesti pentru:

1.Firma: ' .

2.Forma de organizare: .

3.Sediul social: Judeţul Localitatea str .

nr , bl. , sc , ap .

4.Înmatriculată la Registrului Comerţului cu nr .1 din data ,

cod unic de înregistrare .

5.Punct de lucru .

situat în satul. , str , nr , bl. , sc ,

ap ;în suprafaţă utila de mp;

6. Activitate conform COD CAEN:

.....................................................................................................................

...................................................................................................................

....................................................................................................................

7. Orar de funcţionare:

...................................................................................................................

8.Menţiuni: .
,.....................................................................................................................

..................................................................................................................

PRIMAR
Laurentiu Munteanu

SECRETAR
Cecilia Colbianu

Seria Nr. .
o Nu se admit ştersături, adăugiri
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Anexa nr.3 la.Regularnentului privind pocedura de eliberare a acordului /autorizatiei de
functionare pe raza comunei Blagesti"

ROMANIA Aprob,

JUDETUL BACAU
COMUNA BLAGESTI
Nr din .

Primar comuna Blagesti
Laurentiu Munteanu

DOMNULE PRIMAR
SOCIETATEA COMERCIALĂ: .

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ: ,. .

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ: .

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ: .

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr ./. ./ , cod

unic de înregistrare , avand sediul social in loocalitatea .

str , nr. , bl. , sc , ap ,
,

reprezentata prin în calitate de .

tel in conformitate cu prevederile H.C.L. nr ./ .

referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor

comerciale şi a serviciilor de piaţă în comuna Blagesti,

O Solicit modificarea autorizaţiei de funcţionare cu privire la

...................................................................................................................

..........................................................................................

Data: .

Semnatura şi stampila: .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

U/2_~u
CONTRA SEMNEAZĂ

SECRETAR,
Cecilia Colbianu
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