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Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a acordului și 

autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati 

comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul 

administrativ al comunei Țițești, județ Argeș 

 
Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară, 

având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Taxe și Impozite 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

- prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 

republicată, cu modificările şi copmletările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare O.G. 

nr.99/2000  ; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   

 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de emitere a acordului și autorizației 

de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentaţie 

publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al comunei Țițești, județ 

Argeș, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Țițești, jud. Argeș, prin intermediul compartimentelor de specialitate. 

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea 

Hotărârea Consiliului Local Țițești nr. 46/28.10.2013. 

           Art.5.Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei 

Țițești și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

Președinte de ședință,                                               Contrasemnează pentru legalitate 

                  Buzatu Aurelian                                                                Secretar General, 

                                                                                        Poștaliu Adriana 
 

 

 

 

Nr.72 adoptată în ședința ordinară din data de 25.11.2021 cu un număr de 15 voturi 

”pentru” din 15 consilieri în funcție 


