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H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea infiintarii unui birou de asistenta si reprezentare a 

persoanelor fizice   care vor desfasura activitati economice  prin 

reorganizarea activitatii desfasurate in  temeiul dispozitiilor Legii nr. 

300/2004 

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
Având în vedere : 

-    Referat de specialitate – Calb Gheorghe , executor fiscal 

 Prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 

persoane fizice 

 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

-    Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d si alin. (3) litera b.  din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E 
  Art. 1 – Se aproba infiintarea unui birou de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice care vor 

desfasura activitati economice ,la nivelul orasului Santana , pentru efectuarea procedurilor de obtinere a 

autorizatiei si inregistrarii la registrul comertului , prin delegarea acestor atributii unui angajat din cadrul 

Primariei orasului Santana. 

  Art. 2 Pentru serviciul prestat se va percepe o taxa in cuantum de 150 lei , taxa care reprezinta 

contravaloarea procedurilor de obtinere a autorizatiei si inregistrarii la registrul comertului , in temeiul 

unei cereri de reprezentare. 

  Art 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Enache  Viorel, primarul 

orasului Santana. 

   Art. 4 Prezenta se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ; 

- Persoane fizice si juridice prin afisaj , 

- Primarul orasului  Santana 

- Compartimentul  de taxe si impozite 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Muresan Maftei 
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