
 

 

 

 
H O T Ă RÂ R E A  

NR. 16  DIN 17 MARTIE 2016  
privindaprobarea “Regulamentuluipentrustabilireaprogramului de 

functionare al 
unitatilorcomerciale de alimentatiepublicaprecumsi al 

celordestinaterecreeriisi 
divertismentului”, înComunaPomirla, judeţulBotoşani 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin (1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 

 Luând act de: 
- referatul de aprobare al primarului comunei Pomirla  in calitate sa de 

initiator, inregistrat sub nr. 34  din 11 martie 2016 calitate acordata de 
prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu 
modificarile si completarile ulterioare, raportate la cele ale art.45 alin.(6), 
teza a II-a din Legea administatiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al comunei POMIRLA  județul Botoșani, înregistrat sub numărul 
35 din 11 MARTIE 2016. 

raportulComisiilor de specialitate ale Consiliului Local  Pomirla :  
-  pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea 

teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si comert. 
 - pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 

apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii .  

-  pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, 
tineret si sport,  
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 Avand in vederepevederile:  
- Hotararea nr. 656 / 1997 privindaprobareaClasificariiactivitatilor din 
economianationala – CAEN, cu modificarileulterioare;  
- Ordinul 337 / 2007 privindactualizareaClasificariiactivitatilor din 
economianationala – CAEN;  
- OrdonantaGuvernului nr. 99 / 2000, republicata, 
privindcomercializareaproduselorsiserviciilor de piata, aprobataprinLegea 
nr. 650 / 2002;  
- Hotararii nr. 333 / 20.03.2003 pentruaprobareaNormelormetodologice de 
aplicareaOrdonanteiGuvernului nr. 99 / 2000 
privindcomercializareaproduselorsiserviciilor de piata;  
- Legii nr. 61 / 1991 pentrusanctionareafaptelor de incalcare a unornorme 
de convietuiresociala, aordiniisilinistiipublice, republicata;  
- Ordonantei nr. 21 / 1992 privindprotectiaconsumatorilor, republicata, cu 
modificarilesicompletarileulterioare;  
- Legea nr. 349 / 2002 
pentruprevenireasicombatereaefectelorconsumuluiproduselor din tutun;  
- Ordonanta nr. 2 / 2001, actualizata, privindregimuljuridic al 
contraventiilor, cu modificarilesicompletarileulterioare;  
 Înconformitate cu prevederile art. 63. Alin (3) și ale art. 122 din 
Legeaadministrațieipublice locale nr. 215/2001, republicată; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMIRLA, 
adoptaprezentahotarare : 

 
 Art.1. Se aprobăRegulamentulpentrustabilireaprogramului de 
functionare al unitatilorcomerciale de alimentative publicaprecumsi al 
celordestinaterecreeriisidivertismentului conform anexeinr.1  care face 
parte integranta din prezentahotarare.  

Art. 2.PrimarulComuneiPomirlavadesemnaprindispozitieComisia care 
vaanalizasiavizaprogramul de functionare a unitatiloreconomice.  
 ART. 3  - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 

comuneiPomirla , Prefectului judeţului Botosani, şi se aduce la cunoştinţă 

publică tuturor persoanelor și instituțiilor interesate. 

 
  PRESEDINTE DE SEDINTA ,          CONTRASEMNEAZA, 
    CONSILIER,                              SECRETARUL COMUNEI, 
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