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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Aprobarea  procedurii pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei                                   
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în baruri şi restaurante 

 
    EXPUNERE DE MOTIVE: 

     Urmare introducerii cu anul 2007 a taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în baruri şi restaurante, este necesară aprobarea procedurii de 
eliberare/vizare, precum şi modelul autorizaţiei. 

 
  AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul  Serviciului Autorizări agenţi economici, liberă iniţiativă prin care se propune aprobarea 

procedurii pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică în baruri şi restaurante, a documetelor necesare şi a modelului de autorizaţie; 

- Art. 268 alin.5 şi art. 288 alin. 1 din Codul Fiscal; 
- Art.6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 

Consiliului local Caracal; 
  În temeiul art. 46 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată şi 

modificată prin Legea 286/2006; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART.1 - Aprobă procedura pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, pentru comercianţii a căror activitate se desfăşoară în municipiul Caracal, 
potrivit clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN în clasa 5530- restaurante şi 5540 – baruri, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2- Aprobă actele necesare pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei menţionate, conform 
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 - Aprobă modelul de autorizaţie, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART.4 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal  vor duce la îndeplinire prezenta 
hotărâre. 

   ART.5  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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CONTRASEMNEAZĂ 
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