
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica sau comert in comuna Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile:•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală; •  Ordonanței 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000; •  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 
privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire 
turistice; •  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 
în unele zone publice; •  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 
pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările 
ulterioare; •  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 
funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, 
cu modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 
1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
19/2014; •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, 
comerț sau prestări de servicii ilicite; •  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică sau comerț pe raza administrativ teritorială Comunei Beba 
Veche conform Anexei nr. 1, precum modelul de autorizație conform Anexei nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Taxe:
1) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (cod CAEN 
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun) este de 400 lei
2) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun) este 
de 200 lei.
3) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (cod CAEN 
5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) este de 400 lei
4) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) este de 200 
lei.
Începerea sau continuarea unui exercițiu comercial fără a deține autorizația privind desfășurarea 
activității de alimentație publică sau comerț constituie contravenție și se sancționează conform 
legislației în vigoare (art. 73, pct. 1, lit. a-e, din O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; art. l, lit. a din Legea nr. 12/1990, republicată).



La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Local Beba Veche nr. 9/2011 privind eliberarea autorizațiilor și a orarului de funcționare, precum 
și alte dispoziții contrare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societăților comerciale de pe raza comunei Beba Veche cu activitate în cod CAEN 4639, 5610, 
5630
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea 
prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau 
comert in comuna Beba Veche

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere prevederile:•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală; •  
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, republicată cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 
333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000; •  
Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație 
publică neincluse în structurile de primire turistice; •  Hotărârea nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice; •  Ordinului 
Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de 
emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare; •  Ordinului 
Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea 
obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu 
modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului 
nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun 
avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ completată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite; •  Legii nr. 
61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ;



          
          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei 
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau comert in comuna Beba 
Veche am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr.    /2022
	
Constatand ca:

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere prevederile:
•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală;
•  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 99/2000;
•  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de 
alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;
•  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 
de piață în unele zone publice;
•  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru 
aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor 
de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, 
construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc 
pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu, modific^ completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
19/2014;
•  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de 
producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
•  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;



Președinte, SULI MONIKA- ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN- RADU

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.    /2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Secretar 
general înregistrat sub nr.    /2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau 

comert in comuna Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/11.01.2022

          Având în vedere prevederile:
•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală;
•  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a O.G. nr. 99/2000;
•  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație 
publică neincluse în structurile de primire turistice;
•  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 
unele zone publice;
•  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
•  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 
funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a 
populației, cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 19/2014;
•  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, 
comerț sau prestări de servicii ilicite;
•  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Articolul 1 - Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației 



privind desfășurarea activității de alimentație publică sau comerț pe raza administrativ 
teritorială Comunei Beba Veche conform Anexei nr. 1, precum modelul de autorizație 
conform Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Taxe:
1) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si 
tutun) este de 400 lei
2) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică (cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi si tutun) este de 200 lei.
3) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) 
este de 400 lei
4) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică (cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor) este de 200 lei.

Articolul 3 - Începerea sau continuarea unui exercițiu comercial fără a deține autorizația 
privind desfășurarea activității de alimentație publică sau comerț constituie contravenție 
și se sancționează conform legislației în vigoare (art. 73, pct. 1, lit. a-e, din O.G. nr. 
99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. l, lit. a din Legea nr. 
12/1990, republicată).

Articolul 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 9/2011 privind eliberarea autorizațiilor și a 
orarului de funcționare, precum și alte dispoziții contrare.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societăților comerciale de pe raza comunei Beba Veche cu activitate în cod CAEN 
4639, 5610, 5630
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


