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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 93 / 2002 
privind aprobarea autorizaţiilor de funcţionare locală, reglementarea acordului în principiu şi stabilirea 
unor taxe pentru eliberarea acordurilor şi adeverinţelor 
 
 Consiliul local al municipiului Carei, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28 
noiembrie 2002 
 Avănd în vedere referatul nr.81/2002 a compartimentului comercial şi a compartimentului de 
protecţia mediului cu privire la aprobarea autorizaţiilor de funcţionare locală, reglementarea acordului în 
principiu căt şi stabilirea unor taxe, referatele comisiilor de specialitate, precum şi discuţiile purtate în 
cadrul şedinţei, 
 În baza Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 
a O.G.R. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
 În temeiul art.38 alin.1 lit.d) şi art.46 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
 
H O T Ă R E Ş T E 
 
 Art.1 Societăţile comerciale cu sediul (sau cu filiala/agenţia) în mun.Carei sunt obligate să obţină 
înainte de începerea activităţii, demersurile de autorizare—Acordul în principiu al Primăriei mun.Carei. 
 Art.2 Acordul în principiu se eliberează condiţionat de obţinerea acordului vecinilor în cazul 
societăţilor comerciale cu profil de activitate ce poate produce disconfort vecinilor (persoane fizice).  
 Art.3 Taxa de eliberare a cordului în principiu va fi de 200.000 lei. 
 Art.4 În cazul nesolicitării acordului în principiu înainte de funcţionare sau înainte de începerea 
demersurilor de autorizare se constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda 2.000.000—
4.000.000 lei. 
 Art.5 Societăţile comerciale cu sediul (sau cu filiala/agenţie) în mun.Carei sunt obligate să obţină 
după obţinerea autorizaţiilor—Autorizaţia de funcţionare Locală a Primăriei mun.Carei. 
 Art.6 Autorizaţia de funcţionare se vizează anual. 
 Art.7 În cazul desfăşurării activităţii în mun.Carei fără Autorizaţie Locală se stabileşte o amen-dă 
cuprinsă între 5.000.000 lei—10.000.000 lei. 
 Art.8 În cazul neavizării Autorizaţiei Locale, după termen—se stabileşte o amendă cuprinsă între 
1.000.000—3.000.000 lei. 
 Art.9 Termenul de obţinere a Autorizaţiei Locale va fi de 2 luni de la obţinerea Acordului în 
principiu. 
 Art.10 Pentru eliberarea adeverinţelor se stabileşte o taxă de 50.000 lei. 
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