ROMANIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROSIORI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.18
din 19. 11. 2020

privind modificarea Regulamentului de funcţionare a unităţilor economice
pe raza comunei Rosiori
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori şi raportul de specialitate
întocmit de compartimentul financiar contabil a primăriei comunei Roşiori,
Ţinând cont de prevederile art.6, art.7, art.12 lit.c, h din OG 99/2000.republicată, cu modificările şi
completările ulterioare privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă precum si a Legii Nr.
211/2011 (r1) privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129, art.139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ,

Consiliul Local al comunei Rosiori
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se modifică Regulamentul de funcţionare a unităţilor economice, de eliberare şi vizare a
autorizaţiilor şi a orarelor de funcţionare pentru agenţii economici de pe raza administrativ – teritorială a
comunei Roşiori aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.03.2018 la Art.12 alin.(2) în loc de
S.C. RER ECOLOGIC SERVICE – Oradea se va trece S.C. AVE Bihor S.R.L.
Celelalte prevederi a regulamentului rămân neschimbate.
Art.2. Regulamentul de funcţionare a unităţilor economice, de eliberare şi vizare a autorizaţiilor şi a
orarelor de funcţionare pentru agenţii economici de pe raza comunei Roşiori se modifică și se aprobă în
forma prezentată în anexa, parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se încredinţează Compartimentul financiar-contabil a
primăriei.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori,
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentului financiar-contabil, unităţilor economice de pe raza
comunei Roşiori și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în
format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII
DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
Bolojan Florin-Mircea

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

Hotărârea a fost adoptată cu 11 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abţineri” din totalul de 11
consilieri în funcţie

