
ROMÂNIA 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 
 

DISPOZITIA NR. 754 / 28.11.2022 
privind constituire comisie pentru analizarea si avizarea Acordului de functionare si 

Orarului de functionare a unitatilor economice de pe raza comunei Gângiova, judetul 
Dolj 

 
 
     Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform 
Incheiere din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea;  
     Avand in vedere referatul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane inregistrat la 
nr.7294/28.11.2022, HCL Gângiova nr.25/30.07.2015, in conformitate cu prevederile art.6, 
alin.2, pct.1, lit.c din HG nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Ordinul nr.337/2007 
privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN, Cap.IV, art.12 
din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, 
Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire 
sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, OG nr.21/1992 privind protectia 
consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta nr.2/2001, 
actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, HCL Gângiova nr.25/2015; 
     In conformitate cu prevederile art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, 
art.240, alin.1 si art.243, alin.1, lit.b, art.289, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

D I S P U N E: 
 
Art.1. Se constituie comisia pentru analizarea si avizarea Acordului de functionare si 
Orarului de functionare a unitatilor economice de pe raza comunei Gângiova, judetul Dolj, 
in urmatoarea componenta: 
-Dutescu Radu Traian – referent SVSU 
-Andrei Adrian - viceprimar 
- Bucur Balasoiu Cosmina – consilier achizitii publice 
Art.2. Comisia de la art.1 va duce la indeplinire dispozitiile din Regulamentul privind 
eliberarea acordurilor/autorizatiilor de functionare si orarelor de functionare pentru agentii 
economici care desfasoara activitati economice pe raza comunei Gângiova, aprobat prin HCL 
Gângiova nr.25/30.07.2015. 
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, membrilor 
comisiei si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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