
 

HOTĂRÂREA NR. 80/2021 

privind aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a operatorilor 

economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, 

producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat 

 
Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

21.12.2021 

Examinând proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cernat și Raportul de 

specialitate prin care se propune reglementarea condițiilor de autorizare sau eliberarea autorizațiilor de 

funcționare pentru unitățile comerciale, de alimentație publică, prestări servicii, producţie şi altele ale 

operatorilor economici pe raza comunei Cernat 

Având în vedere: 

- OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare aprobată plin Legea nr.650/2002; 

- HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 99/ 2000, republicată; 

- HG. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executătii lucrărilor de construcţii; 

- Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completătile 

ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire-socială, a 

ordinii şi linistii publice,  

-  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cernat; 

În temeiul drepturilor conferite prin art.133 şi art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Ținând cont de prevederile art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de emitere a autorizației de funcționare a 

operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție 

şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat conform anexei ,care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, finanţe, impozite şi taxe local. 

  

Cernat la 21.12.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

         Mágori István                 Secretar general 

            Kocsis Csilla Bea 
 

Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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Nr. 4024/26.05.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a operatorilor 

economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, 

producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat 
 

Primarul comunei Cernat,  

Examinând Raportul de specialitate prin care se propune reglementarea condițiilor de 

autorizare sau eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru unitățile comerciale, de alimentație 

publică, prestări servicii, producție şi altele ale operatorilor economici pe raza comunei Cernat 

Având în vedere: 

- Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aprobată plin Legea 

nr.650/2002; 

- HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/ 2000, republicată; 

- HG. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executătii lucrărilor de construcţii; 

- Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completătile ulterioare; 

- Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire-

socială, a ordinii şi linistii publice, modificată; 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cernat; 

În temeiul drepturilor conferite prin art.133 şi art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Ținând cont de prevederile art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de emitere a acordului și a autorizației 

de funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, 

prestări servicii, producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat conform anexei , 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează domnul 

Rákosi Árpád, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, finanțe, impozite şi 

taxe local. 

  

Cernat la 26.05.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4025/26.05.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra privind aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a 

operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări 

servicii, producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Cu această ocazie vă aduc la cunoștința dumneavoastră, proiectul de hotărâre privind  

aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a operatorilor economici care 

desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție şi altele pe 

teritoriul administrativ al comunei Cernat. 

Conform prevederilor art. 475, alin. (3) și (5) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, 

cu modificarile și completările ulterioare, agenții economici a căror activitate este înregistrata in 

grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - baruri și alte activități de servire a băuturilor potrivit 

Clasificării activităților din economia naționala - CAEN, actualizata prin Ordinul președintelui 

Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din 

economia națională - CAEN, datorează bugetului local in a cărui raza administrativ-teritoriala se 

desfășoară activitatea, o taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a autorizației privind desfășurarea 

acestor activități, în funcție de suprafață aferenta activităților respective. 

Autorizația de funcționare privind desfășurarea activităților prevăzute anterior, în cazul în 

care agentul economic îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul a cărui 

raza de competență se află punctul de lucru respectiv. 

Regulamentul local privind emiterea autorizației de funcționare a operatorilor economici 

care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție şi altele pe 

teritoriul administrativ al comunei Cernat stabilește modalitatea de autorizare a funcționarii 

unităților de alimentație publică din comuna Cernat, vizarea anuală a autorizațiilor emise, 

aprobarea programului de funcționare al unităților respective și sancțiunile pentru încălcarea 

prevederilor regulamentului. 

  Prin urmare, ținând seama de cele mai sus menționate, precum și de prevederile art. 129 

alin (1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit 

cărora Consiliul local are inițiativa și hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele de interes 

local, cu excepția celor care sunt date prin lege in competenta altor autorități ale administrației 

publice locale sau centrale, se impune necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a operatorilor economici care 

desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție şi altele pe 

teritoriul administrativ al comunei Cernat 

Față de cele mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-

l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare a 

consiliului local. 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4025/26.05.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra privind aprobarea Regulamentului de emitere a autorizației de funcționare a 

operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări 

servicii, producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat 

 

      

Prin Regulament se instituie procedura de obținere a autorizației de funcționare a 

operatorilor economici care desfășoară activități comerciale, alimentație publică, prestări servicii, 

producție şi altele pe teritoriul administrativ al comunei Cernat. 

 Actul administrativ eliberat de către Comuna Cernat în vederea desfăşurării activităţilor de 

comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, inclusiv activităţi de alimentaţie publică este 

Autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii publică, emis de către Primarul Comunei 

Cernat prin care se reglementează desfășurarea activităților economice cuprinse în grupele CAEN 

561, 563 şi 932 .  

Desfășurarea activității de alimentație publica include activități de servire a mâncării și 

băuturii furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie in 

restaurante tradiționale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, 

cu sau fără scaune. 

Pentru autorizarea funcționarii unei unități de alimentație publica din comuna Cernat 

respectiv pentru vizarea anuala a autorizații de funcționare emise de primar, se analizează 

respectarea condițiilor de funcționare și autorizare. 

Operatorii economici care desfășoară activități comerciale, de alimentaţie publică, alte 

activități recreative şi distractive în comuna Cernat au obligația obţinerii autorizației de funcționare 

eliberat de către Comuna Cernat, în conformitate cu prevederile O.G. nr.99/2000 republicată, 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a prevederilor H.G.nr.333/2003 

p1ivind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000, republicată. 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat. 

 

 

Cernat la 26.05.2021 

 

 

Kocsis Csilla  

Secretar general 
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Nr. 8182/20.12.2021 

 

 

 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de emitere a acordului 

şi a autorizaţiei de funcționare a operatorilor economici care desfăşoară activități 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe teritoriul 

administrativ al comunei Cernat 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecția mediului şi turism (Comisia nr. I) s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea: 

 

1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de emitere a acordului şi 

a autorizaţiei de funcționare a operatorilor economici care desfăşoară activități 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie şi altele pe teritoriul 

administrativ al comunei Cernat 

 

 În urma analizării proiectului de hotărâre (văzând Regulamentul privind procedura de 

emitere a acordului şi autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfășoară activități 

comerciale, alimentație publică, prestări servicii, producție şi altele pe teritoriul administrativ al 

comunei Cernat) membrii comisiei au propus, ca emiterea autorizaţie de funcţionare de către 

Comuna Cernat să fie obligatorie pentru operatorii economici prevăzuți în actele legislative, iar 

pentru celelalte categorii de operatori economici să fie opționale.  

 Cu această propunere s-a reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este 

necesar și oportun. 

 

 În contextul celor de mai sus, în baza art. 136 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 20. 12. 2021. 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

                 Mágori István    Lukács Tibor Attila 
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