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      HOTĂRÂREA NR.49 

      din data de 27.04.2021 

privind aprobarea denumirii Pieței din localitatea Șiria și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 

 

 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere : 
- Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Șiria; 
- referatul de aprobare nr. 4174/20.04.2021 a inițiatorului Primarul comunei Şiria; 
- raportul de specialitate 4175/20.04.2021 înaintat de consilierul juridic din cadrul 

Primăriei comunei Șiria. 
-  raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Şiria. 

ţinând cont de prevederile: 
     -  art.2 lit.d art.3 alin.1 și art.5 din OG nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările și completările ulterioare. 
      - art.129 alin.1, alin.2 lit. c și d, alin.6 lit.d din  OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 
    - Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 

din sectorul agricol, cu modificările ulterioare. 
    - HG nr.348/2014 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele 

zone publice, cu modificările ulterioare. 

în temeiul art.139 alin.1, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu 13 voturi pentru 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se atribuie denumirea de ,,Sfânta Maria” Pieței din localitatea Șiria, 
situată pe strada Spiru Haret, imobil înscris în CF nr.326589, aflat în 
proprietatea publică a Comunei Șiria. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Pieței 
,,Sfânta Maria” conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul 
Arad, în ederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria. 

  (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Şiria și se comunică cu: 

- Primarul comunei Şiria. 
- Secretarul comunei Șiria. 
- Serviciile de specialitate. 
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