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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Avizat de legalitate
Secretar
Lazar Veturia

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor
Crasnei”

-

Consiliul local al comunei Crasna:
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului cu nr.7044/14.08.2018;
raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.7045/14.08.2018;
avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art.36. alin.(2) lit. “d”, alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei” prezentat
în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Crasna.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei Crasna;
-compartiment buget - contabilitate;
-www.primariacrasna.ro;
-Dosar Hotărâri.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
BOGYA MIKLOS
Voturi:_________”pentru”
______”împotrivă”
________”abţineri”
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Anexa nr.1
La HCL nr....
Din data de 21.08.2018

Regulamentul de organizare a manifestărilor “Zilelor Crasnei”
Comuna Crasna organizează manifestările dedicate "Zilelor Crasnei", în perioada 31 august
2018 – 2 septembrie 2018.
1. ORGANIZATORI:
Primăria Comunei Crasna, Consiliul Local al Comunei Crasna, Cultele religioase din Crasna,
Asociația Cserey Farkas, Asociația Petőfi Sándor, Fundația Pro Crasna , Organizația UDMR Crasna
și județului Sălaj, Organizația femeilor UDMR Crasna, Întreprinzătorii mici și mijlocii din Crasna,
Liceul Tehnologic Cserey-Goga , Consiliul Tinerilor din Crasna, Crasna Serv. SRL.
2. ORGANIZARE:
Etapa 1. Selecția dosarelor agenților economici care vor participa:
Comisia de selecție a participanților va fi stabilita prin Dispoziție de Primar, care va stabili
și repartiza efectiv perimetrele necesare pentru fiecare concurent în parte.
Comisia va selecta agenții economici participanți, pe baza prezentului regulament. La
selecție au prioritate agenții economici de pe raza Comunei Crasna. Selecția se va face în limita
spațiilor disponibile din zona aprobată pentru amplasare.
Comisia de selecție va selecta agenții economici înscriși până în data de 30.08.2018, ora
12.00 .
Etapa 2. Stabilirea și repartizarea efectivă a perimetrelor necesare pentru desfășurarea
activității fiecărui comerciant:
Se stabilește suprafața de 300 mp pentru desfășurarea activității de alimentație publică,
diferența de suprafață se va ocupa cu activități culturale, jocuri distractive și alte activități
comerciale.
Predarea perimetrelor se va face prin încheierea unui proces verbal de predare-primire.
TAXAREA participanților la manifestări se va face conform HCL 82/2017 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea
bunurilor ce aparțin domeniului public şi privat al comunei Crasna .
Taxarea se va face anticipat pentru toate cele 3 zile, până cel târziu în momentul predării
amplasamentului conform procesului verbal de predare.
În data de 31.08.2017 ora 12,00 comisia mai sus nominalizată, va proceda la punerea în
posesie a loturilor pentru fiecare participant.
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3. CONDITII DE PARTICIPARE
Manifestările sunt deschise participării oricărui agent economic care are ca obiect de
activitate producţie/comercializare şi/sau servicii in domeniul alimentație publică/gastronomie.
Participanții vor fi selectați dintre agenții economici cu specific alimentație publică, dintre
cei care au completat şi depus cererile de înscriere, în termenul stabilit de către organizator.
Înscrierea la manifestări se va realiza fără taxă, prin depunerea cererii de participare
Anexa l A la prezentul regulament, însoțit de documentele solicitate în conformitate cu prezentul
regulament. Documentele se depun la sediul Primăriei comunei Crasna, Registratura. Comisia de
selecție va centraliza cererile și va proceda la aprobarea participanților.
Formularul de înscriere va fi pus la dispoziție de către Compartimentul Relații Publice, din
cadrul Primăriei comunei Crasna.
Data limită pentru înscriere este 30.08.2017. ora 12,00.
Nu vor fi luate în considerare cererile depuse după data şi ora limită (decât în cazul în care
rămân locuri disponibile în funcție de ordinea înregistrării acestora) şi cererile/documentațiile
incomplete sau cele care nu respectă cerințele organizatorului.
Documente obligatorii:
o Cerere de înscriere
o copie a Certificatului de înregistrare eliberat de O.N .R.C şi certificatul constatator
cu obiectul de activitate autorizat
o document de înregistrare sanitar-veterinar şi pentru siguranța alimentelor la
comercianții cu produse de origine alimentară şi la agenții economici cu profil
alimentație publică.
4. CONDITII lMPUSE DE ORGANIZATOR
Fiecare participant îşi va desfășura activitatea pe locația prevăzută de către comisia de
stabilire și repartizarea efectivă a perimetrelor necesare pentru desfășurarea activității fiecărui
participant.
Agenților economici participanți le este interzisă utilizarea de fonduri muzicale astfel încât
să fie evitată poluarea fonică. Fondul muzical, pe perioada desfășurării manifestărilor va fi
asigurat numai de către organizatori.
Agenții economici care comercializează mâncare preparata la grătar, au obligația de a avea
în dotare un grătar care sa fie prevăzut cu tava dispusă pe picioare pentru împiedicarea
împrăștierii jarului.
În cazul nerespectării acestor prevederi, agenții vor fi excluși pe întreaga perioadă a
manifestărilor fără a avea dreptul de restituire a taxei de participare.
Agenții economici participanți îşi vor asigura pe propria cheltuială sursele necesare de
apă, energie electrică, canalizare, respectând normele igienico-sanitare în vigoare. Agenții
economici participanți îşi asuma întreaga responsabilitate cu privire la siguranța alimentelor şi
sănătatea populației raportat la produsele prezentate, prepararea şi manipularea produselor
alimentare de origine animală şi non animală.
Pe întreaga durată de desfășurare a manifestărilor curățenia la locul de comercializare va fi
asigurată de către agenții economici participanți, respectând prevederile legale în domeniul
protecția mediului. Este strict interzisă deversarea oricăror substanțe pe domeniul public sau în
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rigolele din vecinătate. Nerespectarea asigurării curățeniei in zona terasei/standului se
sancționează cu amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Spațiile ocupate cu ocazia manifestărilor ZILELE CRASNEI 2018 vor fi eliberate şi
predate până cel târziu luni, 03.09.2018, orele 7,00.
5. REGULI PRIVIND ASIGURAREA PROTECTIEI CETATENILOR IMPOTRIVA
RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI DE IZBUCNIRE A UNUI INCENDIU IN
PERIOADA DESFASURARII MANIFESTARILOR ZILELE CRASNEI 2018.
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, urmate de vătămări corporale sau de distrugerea
unor bunuri, se impune respectarea următoarelor reguli minime:
- Intervențiile tehnice (montaje, branșamente, reparații) asupra diferitelor instalații si echipamente
tehnice (de curent, de apă, de gaz) se vor efectua numai de persoane autorizate, având specialitatea
şi pregătirea aferentă.
- Racordarea la utilități (curent electric, apă, canalizare) se va efectua doar de personal de
specialitate autorizat, pentru a se evita: suprasolicitarea distribuitorilor, folosirea unor instalații
improvizate sau traversarea căilor de acces cu diverse cabluri electrice sau furtunuri, care pot
genera accidente.
- Folosirea focului deschis se va face în conformitate cu normele P.S.I, în vigoare.
- Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de ACCES,
deoarece aceste căi vor deveni căi de evacuare, salvare şi intervenție în caz de incendiu. Se va evita
blocarea hidranților precum şi a celorlalte mijloace de primă intervenție.
- Depozitarea materialelor, a mărfurilor, se va face în mod organizat, ținând-se seama de
proprietățile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spatii de siguranță şi acces.
- Fiecare colaborator sau participant la manifestări are obligația să cunoască şi să respecte
reglementările legislației din domeniul securității muncii, al prevenirii si stingerii incendiilor, fiind
direct răspunzători în cazul încălcării acestora.
- În perioada desfășurării manifestărilor Zilele Crasnei 2018, organizatorii îşi rezervă dreptul de a
verifica în permanență respectarea reglementărilor legislației în vigoare din domeniul securității
muncii, al prevenirii incendiilor şi protecția mediului.
Nerespectarea prevederilor prezentei se sancționează potrivit Legii nr. 61/1991, privind
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii şi liniștii
publice. Manifestările ZILELE CRASNEI 2018 vor fi promovate şi aduse la cunoștința publicului
larg prin mijloace mass media şi afișarea la sediul organizatorului .
6. DISPOZIȚII FINALE:
Prin completarea şi semnarea cererii de înscriere la manifestări, agenții economici
participanți declară că au luat la cunoștință de prevederile prezentului regulament, sunt de acord cu
acestea şi se angajează că le vor respecta întocmai sub sancțiunea excluderii de la manifestări si
eliberarea de îndată a locației atribuite.
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Anexa 1.A
CERERE
Către,
Comuna Crasna
Solicitant:
Denumire firma
Sediul social
Telefon
fax
Cod fiscal
Nr.registrul comertului
Reprezentant legal
Dir .general/administrator
Telefon mobil
reprezentant agent
economic
,
Domeniu de activitate
Produse
ce vor fi

comercializate

Suprafaţa necesara
Locaţia

solicitată

de

concurent
Prin completarea şi semnarea formularului de înscriere în concurs, declar că am luat
cunoștință de prevederile regulamentului de organizare a manifestărilor dedicate Zilelor CRASNEI
31 august – 2 septembrie 2018, sunt de acord cu acestea şi mă angajez că le voi respecta întocmai
sub sancțiunea excluderii de la aceste manifestări.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.
Ma oblig sa eliberez şi sa predau spațiul ocupat până cel târziu luni, 03.08.2018, orele 7,00.
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Anexa nr.2 A
APROBAT
PRIMARUL COMUNEI CRASNA
BOGYA MIKLOS

FOR M ULAR DE PARTICIPARE
la manifestările dedicate ZILELOR CRASNEI
31 AUGUST – 2 SEPTEMBRIE 2018
Solicitant
Denumire firma
Sediul social
Telefon
fax
Cod fisca!
Nr.registrul comertului
Reprezentant legal
Dir.general/administrator
Telefon mobil
reprezentant agent
economic
Domeniu de activitate
Produse aprobate pentru
comercializare
Suprafaţa necesara
Locaţia aprobată

pentru

agentul economic
Taxa de ocupare
Achitată cu chitanţa
Prin completarea şi semnarea formularului de participare, declar că am luat cunoştinţă de prevederile
regulamentului de organizare a manifestărilor dedicate Zilelor Crasnei 31 august – 2 septembrie 2018, sunt
de acord cu acestea şi mă angajez că le voi respecta întocmai sub sancțiunea excluderii de la aceste
manifestări.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.
Mă oblig să eliberez şi sa predau spaţiul ocupat până cel târziu luni, 03.08.2018, orele 7,00.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
PRIMAR
NR.7044/14.08.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor
Crasnei”
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art.36. alin.(2) lit.
“d”, alin.(6) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare este necesară aprobarea unui regulament de organizare a manifestărilor
”Zilelor Crasnei” care va avea loc în perioada 31 august 2018-2 septembrie 2018.

Având în vedere experienţa manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Crasnei în anii
anteriori, în vederea unei cât mai bune desfăşurări a manifestărilor, a evitării unui disconfort
fonic pentru cetăţenii comunei Crasna, respectarea normelor igienico-sanitare precum şi a
normelor privind siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei în prepararea şi manipularea
produselor alimentare de origine animal şi nonanimală, respectarea regulilor privind asigurarea
protecţiei cetăţenilor împotriva riscurilor de accidentare şi de izbucnirea unui incendiu în
periada desfăşurări lor, propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat.

PRIMAR
BOGYA MIKLOS
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
NR. 7045/14.08.2018.

APROB
PRIMAR
BOGYA MIKLOS

RAPORT
Privind aprobarea Regulamentului de organizare a manifestărilor “Zilelor
Crasnei”

Având în vedere experienţa manifestărilor organizate cu ocazia Zilelor Crasnei în anii
anteriori, în vederea unei cât mai bune desfăşurări a manifestărilor, a evitării unui disconfort
fonic pentru cetăţenii comunei Crasna, respectarea normelor igienico-sanitare precum şi a
normelor privind siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei în prepararea şi manipularea
produselor alimentare de origine animal şi nonanimală, respectarea regulilor privind asigurarea
protecţiei cetăţenilor împotriva riscurilor de accidentare şi de izbucnirea unui incendiu în
periada desfăşurări lor, propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de primar.

Administrator public,
Vincze Alexandru

