ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA VĂRGATA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E nr. 8.
din 27 februarie 2013
Privind stabilirea locurilor publice pentru exercitarea activității de
comercializare pe teritoriul comunei Vărgata
Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureș,
Domnul Varga Ervin viceprimarul comunei și domnii Kilyen Csaba și Katona
Csaba Peter toți consilieri locali al comunei Vărgata, judeţul Mureş,
Având în vedere expunerea pe motive nr. 556 din 13 februarie 2013, privind
stabilirea locurilor publice pentru exercitarea activității de comercializare pe teritoriul
comunei Vărgata,
În conformitate cu prevederile: art. 63 din Legea nr. 215/2001(R), Ordonanţa
Guvernului nr. 99/2000 R/A privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
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 şi completările
ulterioare, Legea nr.61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările
ulterioare , Hotărârea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse
şi servicii de piaţă în unele zone publice şi Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor,
Potrivit definiției de specialitate - Comerţ ambulant este activitatea de
comercializare cu amănuntul realizată prin trecere a mărfurilor dintr-un loc în altul, în
rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate;
În baza prevederilor art. 36 alin. 1 şi 2 lit. „c” , art. 45 alin. 1 şi art. 115 (1)
litera ,,b,, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001/ republicată
hotărește:
Art.1. Aprobarea locurilor publice pentru exercitarea activității de comercializare
ambulantă, pe domeniul public al comunei Vărgata după cum urmează:
În localitatea Valea: pe strada situată între imobilul Valea nr. 169 și imobilul
Vărgata nr. 67;
- În fața școlii primare din Valea nr. administrativ 100;
În localitatea Vărgata: în fața clădirii cu nr. administrativ 32 (fosta clădire a
Primăriei comunei Vărgata);
În localitatea Mitrești: pe terenul situat vizavi cu Căminul Cultural nr.
administrativ 160;

- Terenul situat în fața imobilului nr. administrativ 99
În localitatea Vadu: în fața Căminului Cultural nr. administrativ 105;
- În fața clădirii pentru colectarea laptelui nr. administrativ 75
În localitatea Grîușorul: strada Belso, nr. administrativ 83
- În fața școlii primare din satul Grîușorul nr. administrativ 16
Art.2. Locurile publice destinate comerțului ambulant vor fi marcate cu tăblițe
indicatoare sau prin alte semne distinctive.
Art.3. Comerțul ambulant se poate desfășura pe baza avizului de funcționare zilnic
între orele 8-18.
Art.4. Agentul economic care obține autorizația de funcționare pentru
desfășurarea activității de comerț ambulant, va trebui să achite la bugetul local al
comunei Vărgata o taxa de 20 de lei pentru fiecare zi în care folosește unu din locurile
desemnate pentru comerț ambulant. În cazul în care comerciantul respectiv dorește să
folosească în acelaș timp toate locurile desemnate pentru comerț ambulant ( în nr. de 9)
acesta va trebui să achite la bugetul local al comunei Vărgata zilnic câte 100 de lei.
Art.5. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâre constituie contravenție.
Contravențiile se constată și se sancționează de către viceprimarul comunei Vărgata și
sau de organele Poliției locale din comuna Vărgata potrivit O.G. nr. 2/2001
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Prefecturii judeţului Mureş, celor
interesaţi şi la cunoştinţa publică.
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