
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
                                                                            H O T Ă R Â R E
                privind   aprobă modificarea  Regulamentului de eliberare al Acordului de Funcționare, referitor la
desfășurarea activităților comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv
cele de alimentație publică

    Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2016

  Ținând seama de referatul nr.1664/22.02.2016 înaintat de insp. Handraluca Mircea,  privind desfășurarea
activității  comerciale pe raza  orasului Huedin, în baza Regulamentului de eliberare al Acordului de Funcționare
aprobat prin HCL nr. 170 din 16.12.2015 prin care propune modificarea Regulamentului de eliberare al Acordului
de Funcționare, după cum urmează:

1. Capitolul II.  A. Cerinte si criterii ce trebuiesc indeplinite in vederea eliberarii acordului de functionare
referitor la desfasurarea activitatilor economice/comerciale pe raza orasului Huedin,  art. 6 punctul 1 se va modifica
si vor ave urmatorul cuprins:

Cererile referitoare la eliberarea acordului de funcționare să nu contravină planului general de dezvoltare
urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localitate, in acest sens se vor
depune  autorizatia  de  construire  pentru  constructiile  noi   (realizate  incepand  cu anul  2005),  cat  si  pentru
constructiile exeistente a caror destinatie se schimba fata de destinatia initiala . 

- Capitolul II.  A. Cerinte si criterii ce trebuiesc indeplinite in vederea eliberarii acordului de functionare
referitor  la  desfasurarea activitatilor  economice/comerciale pe raza orasului  Huedin,  art.  6 punctul  6 va  avea
urmatorul cuprins:

Aceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiului supus
schimbarii destinatiei „fata de destinatia initiala, conform proiectului initial  al cladirii cu locuinte” si  avizul
comitetului  executiv  al  asociatiei  de  proprietari  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Daca in imobil nu este  constituita asociatie de
proprietari se va declara pe proprie raspundere acest lucru, in cazul in care nu exista autorizatie de construire .

2.  Anexa  2  la  Regulamentul  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare referitor  la  desfășurarea
activităților comerciale pe raza orașului Huedin, Anexez urmatoarele acte (xerocopii) punctul 4  se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

Autorizatia  de  construire  pentru  constructiile  noi  (realizate  incepand  cu anul  2005),  cat  si  pentru
constructiile exeistente a caror destinatie se schimba fata de destinatia initiala .

-   Anexa  2  la  Regulamentul  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare referitor  la  desfășurarea
activităților comerciale pe raza orașului Huedin, Anexez urmatoarele acte (xerocopii) punctul 8:

Aceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiului supus
schimbarii  destinatiei  (fata de  destinatia initiala, conform proiectului  initial  al  cladirii  cu locuinte)  si  avizul
comitetului  executiv  al  asociatiei  de  proprietari  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Daca in imobil nu este constituita asociatie de
proprietari se va declara pe proprie raspundere acest lucru, in cazul in care nu exista autorizatie de construire .

In urma celor mentionate mai sus si a armonizarii Regulamentului de Eliberare a Acordului de Funcționare
referitor  la  desfășurarea  activităților  comerciale  pe  raza  orașului  Huedin  cu  Legea  50/1991  privind autorizarea
executării  lucrărilor  de  construcţii  cu  modificarile  si  complectarile  ulterioare  si  a   Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cu modificarile si complectarile ulterioare, propun
modificarea conform celor mentionate  anterior  a Regulamentului  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare
referitor la desfășurarea activităților comerciale pe raza orașului Huedin conform celor mentionate mai sus.

Având în  vedere proiectul  de hotărâre  nr. 1665/22.02.2016  înaintat  de primar și  avizat  de comisia  de
administratie publica ,juriidca, de disciplina, munca și protectie sociala la ședința din data de 22.02.2016.

Ţinând seama de Anexa nr. 1 la O.G nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 
cu modificările la zi,  H.G nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a O.G nr. 99/2000, 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările la zi, art. 36, alin.1,2, lit.d, alin.6, alit.a, pct. 3, 7, 8, 11, 16, 
19, şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1  Se aprobă modificarea Regulamentului de eliberare al Acordului de Funcționare, referitor la 
desfășurarea activităților comerciale cu referire la produsele alimentare, nealimentare și la serviciile de piață, inclusiv
cele de alimentație publică, prevăzute în anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 99/2000  privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, astfel: 

1.  Capitolul  II.   A.  Cerinte  si  criterii  ce  trebuiesc  indeplinite  in  vederea eliberarii  acordului  de
functionare  referitor  la  desfasurarea  activitatilor  economice/comerciale  pe  raza orasului  Huedin,   art.  6
punctul 1 se va modifica si vor ave urmatorul cuprins:

Cererile referitoare la eliberarea acordului de funcționare să nu contravină planului general de dezvoltare
urbană și criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localitate, in acest sens se vor



depune  autorizatia  de  construire  pentru  constructiile  noi   (realizate  incepand  cu anul  2005),  cat  si  pentru
constructiile exeistente a caror destinatie se schimba fata de destinatia initiala . 

- Capitolul II.  A. Cerinte si criterii ce trebuiesc indeplinite in vederea eliberarii acordului de functionare
referitor  la  desfasurarea activitatilor  economice/comerciale pe raza orasului  Huedin,  art.  6 punctul  6 va  avea
urmatorul cuprins:

Aceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiului supus
schimbarii destinatiei „fata de destinatia initiala, conform proiectului initial  al cladirii cu locuinte” si  avizul
comitetului  executiv  al  asociatiei  de  proprietari  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Daca in imobil nu este  constituita asociatie de
proprietari se va declara pe proprie raspundere acest lucru, in cazul in care nu exista autorizatie de construire .

2.  Anexa  2  la  Regulamentul  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare referitor  la  desfășurarea
activităților comerciale pe raza orașului Huedin, Anexez urmatoarele acte (xerocopii) punctul 4  se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

Autorizatia  de  construire  pentru  constructiile  noi  (realizate  incepand  cu anul  2005),  cat  si  pentru
constructiile exeistente a caror destinatie se schimba fata de destinatia initiala .

-   Anexa  2  la  Regulamentul  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare referitor  la  desfășurarea
activităților comerciale pe raza orașului Huedin, Anexez urmatoarele acte (xerocopii) punctul 8:

Aceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiului supus
schimbarii  destinatiei  (fata de  destinatia initiala, conform proiectului  initial  al  cladirii  cu locuinte)  si  avizul
comitetului  executiv  al  asociatiei  de  proprietari  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Daca in imobil nu este constituita asociatie de
proprietari se va declara pe proprie raspundere acest lucru, in cazul in care nu exista autorizatie de construire .

In urma celor menționate mai sus și a armonizării Regulamentului de Eliberare a Acordului de Funcționare
referitor  la  desfășurarea  activităților  comerciale  pe  raza  orașului  Huedin  cu  Legea  50/1991  privind autorizarea
executării  lucrărilor  de  construcţii  cu  modificarile  si  complectarile  ulterioare  si  a   Legii  nr.  230/2007  privind
infintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari cu modificarile si complectarile ulterioare, propun
modificarea conform celor mentionate  anterior  a Regulamentului  de  Eliberare  a  Acordului  de  Funcționare
referitor la desfășurarea activităților comerciale pe raza orașului Huedin conform celor mentionate mai sus.

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  Comisia pentru aprobarea Acordului
de Functionare,  constituita in vederea indeplinirii acestor atribuții.
 

Nr. 28/26.02.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consișlieri absenti:                             1
Votat pentru:                              14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


