
               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA VÂRGHIŞ 

CONSILIU LOCAL 

  

HOTĂRÂREA NR. 14/2022 

cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizației de 

funcționare pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități comerciale de alimentație 

publică, prestări servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș 

 

Consiliul Local al Comunei Vârghiș, judeţul Covasna, 

 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Vârghiș cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru persoanele 

fizice și juridice care desfășoară activități comerciale de alimentație publică, prestări servicii, producție și 

altele pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș, 

 Ținând cont de prevederile art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților 

de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice,   

 Luând în considerare prevederile art. 1, art. 6, art. 9-art.11, art. 16 și art. 36 din Normele de igienă 

și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

119/2014, 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 

de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,  

 Având în vedere prevederile art. 6, art. 8, art. 11 și art. 12 din O.G. nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață, 

 Ținând cont de dispozițiile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 și art. 6 din Legea nr. 61/1991 pentru 

sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu art. 129 alin. (7) lit. c) și lit. g), art. 139 alin. (1) și 

art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

         Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizației de funcționare 

pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități comerciale alimentație publică, prestări 

servicii, producție și altele pe teritoriul administrativ al comunei Vârghiș, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Vârghiș. 

 

 

Vârghiș, la 11 aprilie 2022 
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