
 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

Nr. 40 din 20.07.2021 
                                                                                                                            PROIECT  

HOTARARE 

 
Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind aprobarea  Regulamentului  activitatii 

de comert “Piata agroalimentara” in comuna Pietroasele, judetul Buzau 

 
Primarul Comunei Pietroasele; 

Având in vedere:  

 

- Referatul de aprobare nr.2660/20.07.2021 al Primarului Comunei Pietroasele;  
- Raportul viceprimarului comunei, înregistrat la nr. 2661  din 20.07.2021; 

- adresa nr.8450/14.07.2021 a Institutiei Prefectului privind legalitatea actelor administrative,inregistrata 

la UAT Pietroasele la nr.2596/15.07.2021; 
- HOTĂRÂREA nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 

în unele zone publice; 

-prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, 
republicata; 

- ORDINULnr.335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea 

activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe 

teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- HOTĂRÂREA nr. 293 din 10 martie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea  efectelor  pandemiei de COVID 19. 

    În temeiul art. 139 alin (3), litera a) și art. 196 , alin (1) ,lit. a)din  O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

H O T A R A S T E : 
 

               Art.1. Regulamentul activitatii de comert “Piata agroalimentara” - Anexa la 

H.C.L.nr.32/04.06.2021, se modifica si se completeaza conform anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta Hotarare. 

               Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenței hotărâri se va încredința domnul primar 

Cornel Enache, prin  compartimentele  de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului  Comunei Pietroasele, județul Buzău. 

Art. 3. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind  Codul Administrativ.                                            

Initiator, 

Primar, 

Cornel Enache 

 

Avizeaza  

                                                                                                                  Secretar general cu delegatie,                                                                                                                                     

Grapa Stefan 

 
  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234199


 

 
 

 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 2660/20.07.2021 

 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare 

Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind aprobarea  

Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau 

 

 

 

 

 

In urma exercitarii controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, 

Institutia Prefectului prin adresa nr.8450/14.07.2021 a constatat ca a fost omisa 

introducerea in cuprinsul Regulamentului  aprobat in Anexa la HCL 

nr.32/04.06.2021 a unor reglementari obligatorii instituite de H.G.nr.348/2004 

privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice 

si de Ordinul comun nr.335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, 

inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul 

României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Avand in vedere aspectele sesizate propun spre dezbatere si aprobare  

proiectul de hotarare mai sus mentionat. 

 

                                                               

P r i m ar, 

Cornel Enache 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234199


 
 

 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

 

 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

 

NR. 1999/31.05.2021 

 

 

Raport, 

la proiectul de hotarare 

Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind aprobarea  

Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in comuna Pietroasele, 

judetul Buzau 

 

 
Subsemnatul Banica Ionel, viceprimarul comunei Pietroasele va informez ca in 

urma exercitarii controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Institutia 

Prefectului prin adresa nr.8450/14.07.2021 a constatat ca a fost omisa introducerea in 

cuprinsul Regulamentului  aprobat in Anexa la HCL nr.32/04.06.2021 a unor reglementari 

obligatorii instituite de H.G.nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 

de piață în unele zone publice si de Ordinul comun nr.335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a 

piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

Avand in vedere cele sesizate propun reanalizarea HCL nr.32/04.06.2021 in vederea 

modificarii si completarii acesteia. 
  

 

 

VICEPRIMAR, 

Banica Ionel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234199


 

 

 

ROMANIA 

 

JUDETUL BUZAU 

 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

NR._________DIN 28.07.2021 

 

Comisia pentru programe de dczvoltare economico-sociala, 

buget finante, administarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1 ) 

 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

 

Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind aprobarea  

Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau 

 

 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 28.07.2021 a analizat proiectul de 

hotarare  Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind 

aprobarea  Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in 

comuna Pietroasele, judetul Buzau, il avizeaza favorabil  si propune sa fie 

introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.07.2021. 

 

 

COMISIA : 

 

1.Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2.Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3.Tescan Neculai Miron _____________________________ 

4.Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5.Mares Nicolaie________________________ 

 



 

 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

NR.________DIN 28.07.2021 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

 

R A P O R T   A V I Z A R E 

Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind aprobarea  

Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in comuna 

Pietroasele, judetul Buzau 

 

 

 

        Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, 

in sedinta comisiei pe domenii din data de 28.07.2021 a analizat proiectul de 

hotarare  Pentru  modificarea si completarea H.C.L.nr.32/04.06.2021 privind 

aprobarea  Regulamentului  activitatii de comert “Piata agroalimentara” in 

comuna Pietroasele, judetul Buzau, il avizeaza favorabil  si propune sa fie 

introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data de 29.07.2021. 
 

COMISIA, 

1. Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela____________________ 

     5. Rotaru Mihail Aurelian__________________________ 
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