
 

 

JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T A R A R E A nr.  26/2014 
privind stabilirea programului de functionare ale unitatilor de alimentatie publica de pe raza 
comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art. 21 lit. m) şi art. 28  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 1 si 1^1 si celelalte din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de 

incalcare a unor norme de convetuire sociala, a ordinii  si linistii publice, republicata; 
e) Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata; 
f) Hotararii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare  a  O.G. nr. 99/2000; 
g) Hotararii Guvernului nr. 843/1999 privind incadrarea pe tipuri  a unitatilor de 

alimentatie publica;  
h) Hotararii Guvernului nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea 

conditiilor de dezvoltare fizica si morala  a  elevilor si studentilor; 
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
luând act de:  
a) expunerea de  motive  a primarului, în calitatea sa de iniţiator, calitate acordată 

de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei; 

       c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia 
publică locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind stabilirea programului de functionare ale unitatilor de alimentatie publica de 
pe raza comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui  în contextul prevederilor art. 6 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 11/2014 în Registrul special pentru evidenţa anunţurilor 
referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale 
Consiliului Local, și care a făcut obiectul:        
 a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail; 
 b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

http://www.munteniidesus.ro/webmail�


 

 

ţinând seama de dispoziţiile  art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (6) lit. „a”, pct.7, art. 
45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. „b”, alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  MUNTENII  DE  SUS 
HOTĂRĂŞTE

- intre orele 07,00-21,00 pe timp de  iarna respectiv lunile octombrie –martie;  

: 
Art. 1. – Incepand cu data adoptarii prezentei  hotarari, se aproba programul de 

functionare ale unitatilor de alimentatie publica de pe raza comunei Muntenii  de  Sus, 
astfel:  

- in tre orele 06,00 -22,00 pe timp de vara respectiv lunile aprilie-septembrie. 
 Art. 2. -  Pentru ocaziile festive organizate prin unitatile de alimentatie publice, 

administratorii acestor unitati vor fi obligati sa obtina aprobarea primarului comunei. 
Art. 3. – Administratorii Societatilor comerciale cu  obiect  de activitate 

alimentatie publica au obligatia conform Legii nr. 61/1991, modificata de art. 5, pct. 3 din 
Legea nr. 169/2002 sa  asigure prin personal propriu sau specializat, ordinea si linistea 
publica in acestea,  nerespectarea constituind infractiune care se  pedepseste cu inchisoare 
de la 3 luni  la 2 ani sau cu amenda conform Legii  nr. 61/1991. 

Art. 4. – Viceprimarul  comunei  va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari.  

Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediu precum si 
prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail.  
      Muntenii  de Sus,   31 martie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA               

                          MONICA  BURGHELEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaza: 
       NECHITA  MANOLI           SECRETARUL COMUNEI, 

             (cu exercitare temporara de atributii), 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�
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