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HOTĂRÂREA Nr.28 
 din 29 martie 2019 

privind aprobarea modificării regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în 

comuna Socodor 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 martie 2019 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.770/15.03.2019; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.769/15.03.2019; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile H.C.L.Socodor nr. 130/29.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a 

activităților comerciale în comuna Socodor 

- prevederile  O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – republicată 

(r
1
), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

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

nr.99/2000; 

- prevederile H.G.R. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările și comletările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite, republicată (r
2
), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (r
4
). 

     Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie, 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată(r
1
) cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale în comuna 

Socodor,  aprobat prin adoptarea HCL nr.130/29.12.2017,  astfel: 

1. Art. 12. alin. (1) lit.e) din regulament se modică după cum urmează: dacă nu există acordul  dat de 

vecini pentru program de funcționare după ora 22
00

 pe timp de iarna și 24
00

 pe timp de vară. 

2. Art. 13. punctul 3 din regulament se modică după cum urmează: Notificarea orarului de 

functionare. În cazurile în care activitatea de la punctul de lucru supus autorizării depășește ora 22
00

, 

pe timp de iarna și 24
00 

pe timp de vară, solicitantul va depune acordul  persoanelor care își au 

domiciliul sau sediul în imobilul în cauză și în vecinătatea acestuia; 
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3. Art. 14. alin.(2) din regulament se modică după cum urmează: Dacă de la data eliberării sau a 

ultimei vize anuale au fost înregistrate reclamații ale vecinilor cu privire la programul de funcționare 

sau la modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației, pentru vizarea autorizației se 

vor solicita din nou acordul  exprimat de vecini pentru programul de funcționare care depășește 

intervalul orar 08
00

-22
00

 pe timp de iarna și 06
00

-24
00

 pe timp de vară sau dovada actuală a îndeplinirii 

condițiilor de autorizare – după caz. 

4. Art. 15. alin. (1) punctul 3 din regulament se modică după cum urmează:Notificarea orarului de 

functionare. În cazurile în care activitatea de la punctul de lucru supus autorizării depășeste ora 22
00

 

pe timp de iarnă, respectiv 24
00

 pe timp de vară, solicitantul va depune acordul  persoanelor care își 

au domiciliul sau sediul în imobilul în cauză și în vecinătatea acestuia; 

5. Art.15 alin. (2) punctul 4 din regulament se modică după cum urmează: Notificarea orarului de 

funcționare. În cazurile în care activitatea de la punctul de lucru supus autorizării depășeste ora 22
00

 

pe timp de iarnă, respectiv 24
00

 pe timp de vară, solicitantul va depune acordul persoanelor care își au 

domiciliul sau sediul în imobilul în cauză și în vecinătatea acestuia. 

6. Art. 16. (2) din regulament se modică după cum urmează: Dacă de la data eliberării sau a ultimei 

vize anuale au fost înregistrate reclamații ale vecinilor cu privire la programul de funcționare sau la 

modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației, pentru vizarea autorizației se vor 

solicita din nou acordurile vecinilor pentru programul de funcționare care depășește intervalul orar 

08
00

-22
00

 și 06
00

-24
00

, sau dovada actuală a îndeplinirii condițiilor de autorizare – după caz. 

 

Art.2: Prevederile regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în comuna Socodor, cu 

moficările prevăzute la art.1, este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre și se va proceda la 

publicarea acestuia pe pagina de internet în noua versiune actualizată. După adoptarea prezentei 

hotărâri, prevederile H.C.L. nr.130/29.12.2017  se abrogă. 

 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, serviciului finaciar contabil, impozite și taxe,  

agenților economici de raza UAT Socodor, se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul 

primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul 

Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                                CONTRASEMNEAZĂ 

           HANZA REMUS OVIDIU                                   CRIŞAN GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 


