
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 
HOTĂRÂREA NR. 3/2019 

cu privire la modificarea Hotărârii nr. 33/2015 privind regulamentului privind 

eliberarea avizului program şi a autorizaţiei de funcţionare pentru 

 desfăşurarea activităţilor economice în comuna Ozun 
 

Consiliul local al Comunei Ozun,  

întrunit în şedinţa ordinară din 18 ianuarie 2019,  

Având în vedere expunerea de motive al Primarului comunei Ozun;  

În baza prevederilor:  

- art. 6 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind comercia-

lizarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a OG nr. 99/2000;  

- Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţii comerciale 

ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 modificată şi completată privind regimul juridic al 

contravenţiilor,  

- art. 59 din Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată;  

 În temeiul art. 36, alin. (2) lit. b) şi d), alin.(6), litera a) pct.7 şi  art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 

 

Articol unic – Anexa la H.C.L. nr. 34/2015 privind instituirea normelor de bună 

gospodărire pe teritoriul Comunei Ozun se modifica după cum urmează:  

1. Titlul Capitolul III se modifică si va avea următorul cuprins:  

”CAPITOLUL III – AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

 A - Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant și tip bar în 

Comuna Ozun. 

 B - Procedura de eliberare a avizului autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea 

activităţii de comerț, prestări servicii, inclusiv alimentaţie publică pentru unităţile tip restaurant și  

tip bar în Comuna Ozun.” 
 

2. Articolul 2 lit. ”c” se abrogă.   

3. Art. 10 pct. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”1. Cerere pentru eliberarea avizului program de funcţionare – formular tip – Anexa nr. 6.” 

4. Art. 10 pct. 3-9 se abrogă 

5. Art. 11 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art.11 Avizul program de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în termen de 

30 zile de la solicitare, de către Primăria Comunei Ozun, prin grija Compartimentului achiziții 

publice.” 



6. Art. 20 alin.(2) se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art.20 (2) În cazul pierderii avizului program de funcţionare, operatorul economic va declara 

nulitatea acestuia la Primăria comunei Ozun, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului 

program de funcţionare.” 

7. Art. 23 pct. 2-9 se abrogă 

8. Art. 24 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art.24 Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică va fi 

eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria 

Comunei Ozun, prin grija Compartimentului achiziții publice.” 

9. Titlul Capitolul IV se modifică si va avea următorul cuprins:  

”CAPITOLUL IV - AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

ECONOMICE CU EXCEPTIA CELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA CARE AU COD CAEN 531, 

563 RESPECTIV 932 

A. Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare 

pentru desfăşurarea activităţii de economice, cu exceptia celor de alimentaţie publica care au cod 

CAEN 531, 563 respectiv 932 în Comuna Ozun 

B. Procedura de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii economice 

cu exceptia celor de alimentaţie publică care au cod CAEN 531, 563 respectiv 932 în Comuna Ozun” 

 

10. Art. 36 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art.36 Pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii economice cu exceptia celor de 

alimentaţie publică care au cod CAEN 531, 563 respectiv 932, solicitantul va înainta Primăriei 

Comunei Ozun următoarele documente: Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – formular 

tip - Anexa nr. 6” 

11. Art. 36 pct. 2-9 se abrogă.  

12. Art. 37 se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art.37 Autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii economice va fi eliberată la 

cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Comunei 

Ozun, prin grija Compartimentului achiziții publice.” 

13. Art. 48 lit. ”b” se modifică si va avea următorul cuprins:  

”Art. 48. b) desfăşurarea activităţii economice, cu exceptia celor de alimentatie publica care au cod 

CAEN 531, 563 respectiv 932, fără a deţine „Autorizaţie de funcţionare pentru desfăşurarea 

activităţii economice cu exceptia celor de alimentatie publica”, cu suspendarea activităţii economce 

până la data autorizării şi cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1500 

la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 

societăţi comerciale;” 

14. Anexa nr. 3 se abrogă.  

15. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  
 

 

 Ozun, la 18 ianuarie 2019.  

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Németh Ioan 

 

 

Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecilia 

 

 
Difuzare: 

_ 1 ex. contabilitate 

_ 1 ex. Compartiment administrativ gospodăresc 

_ 1 ex. Politia locala Ozun 

_ 1 ex. Primar 

 



Anexa la HCL 3/2019 

 

 

DOMNULE PRIMAR 

 

P.F.A./I.I./I.F./ S.C., etc. 

____________________________________________________________ 

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr __________/_________/___________, 

cod unic de înregistrare _______________, avand sediul social in 

localitatea______________________ str. ____________________________, nr_____, 

bl_____, sc ______, ap ______, reprezentata prin ________________________________ în 

calitate de _________________ tel___________________. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal și a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

aprobată prin Legea nr. 650/2002, solicit eliberarea:   

 

⃣ AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 

⃣ AVIZULUI DE PROGRAM DE FUNCȚIONARE 

 

pentru desfăşurarea activităţii economice de: comert/ prestari servicii/ de alimentaţie 

publică/productie/alte activitati __________________________: 

1. Tip Unitate _____________________________________________ 

Cod CAEN ___________ 

Adresă Unitate: Localitatea ___________________, str. ___________________, nr. 

_____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____ 

ORAR DE FUNCŢIONARE:  Luni___________________, 

     Marți___________________, 

     Miercuri___________________, 

     Joi___________________, 

     Vineri___________________, 

     Sâmbătă___________________, 

     Duminică___________________, 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.) 

2. Tip Unitate _____________________________________________ 

Cod CAEN ___________ 

Adresă Unitate: Localitatea ___________________, str. ___________________, nr. 

_____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____ 

ORAR DE FUNCŢIONARE:  Luni___________________, 

     Marți___________________, 

     Miercuri___________________, 

     Joi___________________, 

     Vineri___________________, 

     Sâmbătă___________________, 

     Duminică___________________, 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.) 



 

3. Tip Unitate _____________________________________________ 

Cod CAEN ___________ 

Adresă Unitate: Localitatea ___________________, str. ___________________, nr. 

_____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____ 

ORAR DE FUNCŢIONARE:  Luni___________________, 

     Marți___________________, 

     Miercuri___________________, 

     Joi___________________, 

     Vineri___________________, 

     Sâmbătă___________________, 

     Duminică___________________, 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.) 

4. Tip Unitate _____________________________________________ 

Cod CAEN ___________ 

Adresă Unitate: Localitatea ___________________, str. ___________________, nr. 

_____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____ 

ORAR DE FUNCŢIONARE:  Luni___________________, 

     Marți___________________, 

     Miercuri___________________, 

     Joi___________________, 

     Vineri___________________, 

     Sâmbătă___________________, 

     Duminică___________________, 

SUPRAFAŢĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.) 

 

Anexez prezentei următoarele acte, în dosar șină: 

⃣ Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 

⃣ Certificatul constatator (condiție: să nu fie mai veche de un an) sau un document de ”Furnizare 

de informații” eliberat de  Oficiul Registrului Comerţului(condiție: să nu fie mai veche de un 

an); 

⃣ Actul constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) în cazul persoanelor juridice; 

⃣ Dovada deţinerii legale a spaţiului; 

⃣ Autorizație ISU sau negație ISU sau Declarație pe propria răspundere că pentru activitățile 

desfășurate nu este necesar autorizare privind securitatea la incendiu; 

⃣ Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului.  

 

 

Data_____________________ Semnătura şi stampila ________________________ 

 

  

 

 

 


