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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  MUREŞ 

COMUNA BEICA DE JOS 
-CONSILIUL LOCAL- 

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215 
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612 

                                                                                                            
                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

din 01.02.2016 

privind aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea, vizarea și a orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară 

activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș 

 

 
            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

01.02.2016; 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

249/26.01.2016; 

 - raportul de specialitate nr. 254/26.01.2016; 

 - avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos; 

 - prevederile art. 6, art. 7, art. 12 alin. (1) lit. c) lit. h) din O.G. 99/2000 privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare precum și prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - Ordinul președintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare 

și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru 

siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a 

produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, 

procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile H.G. nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

 În temeiul: 
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 - prevederilor art. 36 alin. (2) litera b) și c), alin. (9), art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) 

litera b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.02.2016 Regulamentul privind eliberarea, vizarea 

și a orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară activitatea pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Prezenta hotărâre revocă prevederile H.C.L nr. 42 din 19.08.2015.. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează executivul primăriei.  

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, se afişează şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul 

instituţiei.     

 

   

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             Crișan Ioan                                                    Contrasemnează Secretar,  

                                                                                               Pop Silvestru-Vasile      

 


