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HOTĂRÂREA  NR.14 
din  29 ianuarie 2016 

de aprobare a regulamentului de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii 
economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ibăneşti, 

judeţul Mureş 
 
 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
29.01.2016.  
 Luând act de: 
- raportul compartimentului de specialitate nr.668/22.01.2016 prin care se propune aprobarea 
modelului şi a regulamentului de eliberare a autorizaţiilor de funcţionare pentru agenţii economici;  
 Având în vedere: 
- prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 650/2002 privind aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi 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; 
- prevederile art. 475 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
- prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
- Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Decizia ORDA nr. 17/2006; 
Decizia ORDA nr. 192/2007; Decizia ORDA nr. 99/2015; Decizia ORDA nr. 399/2006;  
-Ordin nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor 
de obţinere şi de vânzare direct şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau 
nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie. procesare, depozitare, transport şi 
comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală;  
-Ordin nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;  
-Hotărârea nr.1739/2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;  
- H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;  
-HCL nr.84 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în comuna 
Ibăneşti începând cu anul 2016, precum şi a unor tarife;   
 Luând în considerare: 
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă;  
 În temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) lit. ,,g”, art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. ,,a” 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

             Art.1. Se aprobă Regulamentului de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii 
economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ teritorială a comunei Ibăneşti, 
judeţul Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Prezenta hotărâre revoca prevederile HCL nr. 86 din 30 noiembrie 2006 privind 
aprobarea modelului şi a regulamentului de eliberare a acordului de funcţionare pentru agenţii 
economici.  

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii, 
Primarului comunei Ibăneşti, compartimentului de resort, compartimentului financiar contabil 
impozite şi taxe şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa 
www.ibanesti.ro.  
 
                               
 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ 
                                                 Matei Eugen                        Contrasemnează 

                                                                                      SECRETAR              
        Todoran Codruţa-Alexandrina 
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