
 
HOTĂRÂREA nr.  8/15.01.2016 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităţilor 
comerciale pe raza comunei Dochia, judeţul Neamţ 

 
 Consiliul  Local  al comunei Dochia,  întrunit  în  ședinţa  ordinară  în data  
de 15 ianuarie 2016 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei 
Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe, expunerea de motive a primarului nr. 7457 din 
27.11.2015 şi referatul de specialitate nr. 7456 din 27.11.2015, întocmit de secretarul 
comunei Dochia ; 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) O.G. nr.99/2000, republicată 
privind comercializarea produselor și serviciilor de piaţă și ale H.G. nr. 333/2003 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000; prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice; 
Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  

Având în vedere avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate ale 
Consiliului local Dochia; 
 In  temeiul  prevederilor  art.  36  alin. (2)  lit. b),  art.45 alin.(1), art. 115 
alin. (1) lit. b  din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

Hotărăşte: 
 
Art 1  - Se  aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităţilor 
comerciale pe raza comunei Dochia, conform Anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
compartimentul contabilitate şi compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia. 

 
 
             Preşedinte de şedinţă,                                                           
              Berea Constantin                Contrasemnează, 
                             Secretar, Cristea Dumitriţa 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu    voturi „pentru”,  voturi „împotrivă” şi   ”abţineri” dintr-un total de    consilieri 
locali în funcţie şi    consilieri prezenţi. 
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