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  CONSILIUL LOCAL AL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 
                                  STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL 

    HOTĂRÂREA 
              nr. 6 din 29.01.2021 

- privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de funcționare şi a 
autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale  

în comuna Vama Buzăului, județul Brașov 
 

 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.01.2021; 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul de 

aprobare al acestui proiect de hotărâre și văzând raportul compartimentului de specialitate, precum și 
avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 3; 
 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 republicată, privind comercializarea produselor 
şi serviciilor de piaţă, ale H.G. nr. 333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a  
O.G. nr. 99/2000, republicată, cât şi ale art. 26, alin. (3) din O.G. nr. 21/1992, republicată (r2), privind 
protecţia consumatorului; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1: Se aprobă Regulamentul privind eliberarea acordului de funcționare şi a autorizaţiei de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în comuna Vama Buzăului, județul Brașov 
conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2: Se împuternicește Primarul comunei Vama Buzăului în vederea desemnării, prin 
dispoziție, a persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor Regulamentului privind eliberarea 
acordului de funcționare şi a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în 
comuna Vama Buzăului, județul Brașov. 
 

Art.3: Primarul comunei Vama Buzăului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
 
 Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului 
Judeţului Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
 

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Ioan Nicolae MARIȘ 
                                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 
 

- 13 consilieri în funcţie; 
- 13 consilieri prezenţi; 
- 13 voturi ,,pentru”. 


