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H O T ~ R Â R E A  nr. 25 
 

Privind: aprobarea Regulamentului privind func\ionarea restaurantelor ]i a altor 
activit`\i ]i servicii de alimenta\ie public` pe raza Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a 

loca\iilor destinate recreerii ]i divertismentului 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 19 octombrie 2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie prin HCL nr.15/12.09.2012 a fost 
ales pre]edinte de ]edin\` dl.Sanda Nicolae.  
      Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.9117/11.10.2012, prin care dna Croitoru 
Magda,inspector compartiment impozite ]i taxe, solicit` adoptarea unei hot`r@ri prin care s` 
se aprobe Regulamentul privind func\ionarea  restaurantelor ]i a altor activit`\i ]i servicii de 
alimenta\ie public` pe raza Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a loca\iilor destinate recreerii 
]i divertismentului. 

V`z@nd ]i HCL nr.29/2010 prin care a fost modificat Regulamentul de eliberare a 
autoriza\iilor pentru desf`]urarea activit`\ii de alimenta\ie public` pe raza ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 
          {n conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` lcoal`, 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale HG nr.843/1999 privind 
[ncadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire 
turistice, ale Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de înc`lcare a unor norme de 
convietuire sociala, a ordinii si lini]tii publice, republicat`, ale Legii nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, ale Legii nr.273/2006 privind finan\ele publice locale precum ]i ale Legii 
nr.52/2003 privind transparen\a decizional`; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 13 ". 

{n temeiul art.36 alin.1, alin.2 lit."b", alin.4 lit."c", alin.9 ]i art.45 alin.2, coroborate cu 
art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, 
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 

 
H O T ~ R ^ R E 

 
Art.1 - Se aprob` Regulamentul privind func\ionarea restaurantelor ]i a altor activit`\i 

]i servicii de alimenta\ie public` pe raza Ora]ului B`ile Ol`ne]ti, precum ]i a loca\iilor 
destinate recreerii ]i divertismentului,conform anexei ce face parte din prezenta.  
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         Art 2 -Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei se [mputernice]te primarul ora]ului prin 
compartimentul impozite ]i taxe. 
           Art.3 -Prezenta hot`r@re se  comunic` Primarului,compartimentului impozite ]i taxe ]i 
se aduce  la cu]tin\` public` prin afi]are. 
 
 
  PRE}EDINTE }EDIN|~, 
       SANDA NICOLAE                                                                 Cotrasemneaz`, 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 19 octombrie 2012 


