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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea programului de functionare ale unitatilor de alimentatie publica, de 

                                                                pe raza comunei Parva 
 
          Consiliul Local al comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2013 in prezenta 
unui nr. de 11  consilieri din totalul de 11 consilieri in functie. 
 
 Având în vedere: 
 
 -expunerea de motive nr. 533/20.02.2013 intocmita de  primarul comunei Parva, dl.Strugari Ioan; 
 -raportul nr. 532/20.02.2013 intocmit de viceprimarul comunei Parva-Dl CALUS TOADER-
VASILE prin care se constata necesitatea emiteri unei Hotarari privind stabilirea programului de 
functionare ale unitatilor de alimentatie publica, de pe raza comunei Parva; 
 -raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr.660 din 27.02.2013 al Comisiei   pentru  Administraţie 

Publică Locală, Juridica si de Disciplina, Apararea Ordinei si Linistii Publice, Respectarea Drepturilor si 

Libertatii Cetatenilor, Agricultura-Silvicultura, Cadastru si Organizarea Teritoriului; 

     -adresa nr.121939/22.08.2011, inaintata de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, 
Serviciul de Ordine Publica, inregistrata la Primaria comunei Parva sub nr.146/15.01.2013; 
      - prevederile 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; 
      - Ordonanta Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, republicata; 
      -Hotărârea Guvernului nr.333/2003, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 99/2000; 
      - Hotararea Guvernului nr.843/1999,privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie 
publica; 
      -Hotărârea Guvernului nr.128/ 1994, privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de 
dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor;  
      -Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul 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 nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Incepand cu data adoptarii prezentei,  se aprobă programul de functionare ale unitatilor 
de alimentatie publica de pe raza comunei Parva, astfel:  

-intre orele 8 – 22 pe timp de iarna respectiv lunile octombrie – martie   
-intre orele 8 – 23 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. 

 Art. 3. Administratorii Societatilor comerciale cu obiect de activitate alimentatie publica au 
obligatia Legii nr.61/1991, modificata de art.5 pct.3 din Legea 169/2002, sa asigure prin personal 
propriu sau specializat, ordinea si linistea publica in acestea, nerespectarea constituind infractiune 
care se pedepteste 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 hotarare a fost adoptata cu un nr. de 11 voturi „pentru”, din totalul de 11 

consilieri in functie. 



 
 
Art. 6.  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin orice mijloace si va vi 

comunicata,prin grija secretrului comunei Parva,cu; 
- Institutia Prefectului,Judetul Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Parva 
- Consilierii locali 
- Agentii economici sau PFA din comuna Parva. 
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