ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. 3
din 29.01.2018
privind modificarea și completarea HCL 14/2016 de aprobare a regulamentului de eliberare a
acordului de funcționare pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativteritorială a comunei Ibănești;

Consiliul Local Ibăneşti, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.01.2018,
Văzând Raportul compartimentului Aparatul permanent de lucru al consiliului local nr.
607/23.01.2018 și Expunerea de motive nr. 608/23.01.2018 la proiectul de hotărâre privind
modificarea și completarea HCL 14/2016 de aprobare a regulamentului de eliberare a acordului de
funcționare pentru agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza administrativ- teritorială a
comunei Ibănești;
Având în vedere prevederile: OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și servicilor
de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii 650/2002 privind aprobarea O.G.
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și servicilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și servicilor de piață; art. 475 alin (3) și alin (4) din
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; Hotărârea nr.1/2016 pt. Aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
urbane și rurale; Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; Decizia ORDA nr.
17/2006; Decizi ORDA 192/2007; Decizia ORDA nr. 99/2015; Decizia ORDA nr. 399/2006;-Ordinul
nr.111/2008 privind aporbarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind
procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și
de vânzare direct și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,
precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport comercializare a produselor
alimentare de origine nonanimală;Ordin nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a
autorizației de mediu;Hotărârea nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări
care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;HCL nr.99/2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2018, precum și
a unor tarife;
În temeiul prevederilor art.63 alin. (5) lit. “g” , art. 68 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “a” din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată cu modificările și completările
ulterioare;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă modificarea și completarea articolului 29 din HCL nr. 14/2016 de aprobare a
Regulamentului de eliberare a acordului de funcționare pentru agenții economici care își desfășoară
activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Ibănești, Județul Mureș, și va avea următorul
conținut:
,,Art. 29. (1) Acordul de funcționare se eliberează de regulă pentru o perioadă de un an calendaristic
dacă termenele actelor existente la dosar permit acest lucru. În caz contrar, termenul acordului de
funcționare va fi stabilit în funcție de cel mai scurt termen al oricăreia din actele depuse (autorizații,
avize, contracte).
(2)Acordul de funcționare poate fi emis și pentru activități sezoniere, respectiv pentru
perioade mai scurte de un an sau pot fi eliberate și acorduri provizorii de maxim 3 luni pentru
reînnoirea unor documente expirate sau în curs de obținere de la forurile competente. În acest sens se
va prezenta o dovadă a demersurilor efectuate pentru obținerea sau prelungirea lor.
(3)Acordul de funcționare se eliberează în cursul lunii ianuarie a fiecărui an și va fi valabil
până la 31 ianuarie a anului următor, cu excepțiile de la alin. (2).”
Art.2 Se aprobă lista actelor necesare prelungirii acordului de funcționare conform anexei care
face parte integrată din aceasta.
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului pentru verificarea legalității,
Primarului comunei Ibănești, compartimentului financiar-contabil impozite și taxe și se aduce la
cunoștiința publică prin publicare pe pagina de internet la adresa www.ibănești.ro.
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