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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.14. 
Din data de 21.02.2017. 

privind aprobarea completării regulamentului  

pentru funcţionarea pieţei agroalimentare aprobată prin Hotărârea consiliului local 

nr.70/16.09.2010, anexa nr.4 
 

Consiliul local al comunei CRASNA; 

Având în vedere: 

 expunerea de motive  a Primarului Comunei Crasna, înregistrată la nr.1054/14.02.2017; 

 raportul  de specialitate nr.1055/14.02.2017; 

 raportul comisiei de specialitate al consiliului local; 

 cererea cu nr.170/30.01.2017 al SC CRASNA SERV SRL; 

 art. 8 alin. (2) lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
  Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
3/2003; 

 art. 2 din HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002; 
 Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 515/2002; 
 Ținind cont de prevederile : 

 H. G. R. nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

          În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a şi c şi art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului pentru funcţionarea pieţei agroalimentare 

aprobată prin Hotărârea consiliului local nr.70/16.09.2010, anexa nr.4, capitolul II, astfel: 

Program de aprovizionare: 

- martie – octombrie: între orele 6,00- 8,00 

- noiembrie – februarie: între orele 7,00 – 9,00. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC CRASNA SERV SRL. 

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei 

competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

   Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

                    - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

            - Primarul comunei; 

            - SC CRASNA SERV SRL;  

              - site: www.primariacrasna.ro; 

              - Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              

      Kiss Istvan                                                      Contrasemnează: 

                                            SECRETARUL comunei,           

                                                                   Lazar Veturia 


