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               HOTĂRÂREA NR. 34/29.05.2020 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurare activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în comuna Cârcea, județul Dolj 

 

 

Consiliul Local al comunei Carcea întrunit în şedinţă ordinară, legal constituita, la 

data de  29.05.2020 

 

Având în vedere 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  întocmit de Pupăză Valerică-primarul 

comunei Cârcea, județul Dolj; 

-Raportul de specialitate întocmit de Nica Elena Adina-Consilier Juridic în aparatul de 

specialitate al primarului, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurare activităților comerciale și a serviciilor de piață în comuna Cârcea, județul 

Dolj; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 475 alin (3)-, (5) și art.484 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.107 alin 1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

-art.8, art.9și art.81 din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor 

de piață; 

-HG nr 333/2003 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

-art.5 alin.2 din HG nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice; 

În conformitate cu prevederile art. art.129 alin 2, lit b), alin 4 lit.c) și art. 139 alin 

1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurare activităților 



comerciale și a serviciilor de piață în comuna Cârcea, județul Dolj, conform anexei nr. 1 

ce face parte din prezenta hotărâre. 

  

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

HCL nr. 15 și 68 din anul 2015. 

Art.3. Compartimentul Juridic și financiar-contabil din aparatul de specialitateal 

primarului , vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Dolj în condițiile și 

termenele prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului administrativ . 

 

Art.5. Secretarul unității administrative –teritoriale comuna Cârcea va comunica 

prezenta hotărâre:  Primarului Comunei Cârcea, Instituției Prefectului- Județul Dolj, 

Compartimentului financiar-contabil. 

 
 
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința 

ordinară din data de 29.05.2020 cu respectarea dispozițiilor art.128 din OUG nr.57/2019-

privind Codul Administrativ, cu un număr de __voturi pentru,__ __abțineri și _____ voturi 

împotrivă din numărul de total de 11 consilieri locali în funcție și ______consilieri prezenți. 
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