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ROMÂNIA            

JUDEŢUL SĂLAJ           

COMUNA CRASNA              

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.6. 
Din data de 14.01.2013. 

Privind aprobarea Regulamentului propriu pentru 

 funcţionarea Târgului de animale vii 

Consiliul local al comunei Crasna: 

 Având în vedere: 

-  Expunerea de motive a primarului cu nr.348/14.01.2013, 

-  raportul compartimentului de resort cu nr.349/14.01.2013,  

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.350/14.01.2013; 

- În conformitate cu prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică;  

- Prevederile art. 8 alin. (2) lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, 

- Prevederile O.G.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; 

- Prevederile art. 2 din HGR nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a 
OG nr.71/2002; 

- Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 515/2002 

- Prevederile H. G. R. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 

piaţă în unele zone publice, astfel cum a fost modificată şi completată prin Art. II din H. G. R. 

nr. 1334/ 2004 şi prin H.G.R. nr.164/2005;   
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.”e”, art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Târgului de animale vii, din loc. Crasna 

nr.852, potrivit anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Primarul comunei Crasna şi Administratorul târgului SC CRASNA SERV SRL vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

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 cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Administratorul tîrgului, SC CRASNA SERV SRL; 

- Site:www.primariacrasna.ro 

- Dosar Hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

       Bogya Miklos                              Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

                   Lazar Veturia 

 



 2 

ROMÂNIA                Anexa nr.1. 

JUDEŢUL SĂLAJ                         la HCL nr.6. 

COMUNA CRASNA           din data de:14.01.2013. 

CONSILIUL LOCAL 

 

REGULAMENT PROPRIU  

PENTRU FUNCŢIONAREA TÎRGULUI DE ANIMALE VII 
 

      

CAPITOLUL I 

 Prevederi generale 

 

1. Denumirea pieţei: TÂRG DE ANIMALE VII 

2. Sediul pieţei: Crasna nr.852 

3. Administratorul pieţei: SC CRASNA SERV SRL: Chirilă Petru 

 

CAPITOLUL II  

Tipul şi categoria mărfurilor comercializate 

 

Tipul pieţei: TÂRG DE ANIMALE VII. 

Natura produselor care se comercializează şi a serviciilor de piaţă: 

Produse/servicii comercializate 

-animale vii, inclusiv a articolelor necesare acestora 

- legume şi fructe 

- produse artizanale, mesteșugărești, de uz gospodăresc și industriale 

- alimentare 

- nealimentare 

-furaje 

-cereale 

Periodicitatea pieţei: de două ori pe luna/ al doilea și a patra  zi de luni din lună. 

Orarul de funcţionare: 6.00 – 15.00 

 

CAPITOLUL III 

 Planul pieţei 

 

1. TÂRG DE ANIMALE VII este localizată în  loc. Crasna nr.852 

2. Căi principale de acces în zona: strada Marinului 

3. Spaţii de parcare, administrate de SC Crasna-Serv SRL 

4. Platoul Târgului este sectorizat după specificul produselor comercializate, cu 

indicarea amplasării punctelor de vânzare : 

- sectoare cu animale vii: ovine si caprine, bubine, cabaline, bovine, porcine 

- sector  legume şi fructe 

- sector produse artizanale, mestesugaresti, de uz gospodăresc si industriale 

- sector alimentar 

- sector nealimentar 
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- sector furaje si cereale 

5. Identificarea punctelor de vânzare se face prin tăbliţe nominalizatoare conform 

fiecarui sector. 

6. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, 

nealimentare şi de alimentaţie publică este permisă în părţile marginale ale pieţei, în 

conformitate cu autorizaţiile de amplasament în vigoare şi sectorizarea aprobată de 

Consiliul local. 

7. Locaţia cântarului pieţei este în centrul Pieţei. 

8.Grupurile sanitare sunt amplasate în incinta clădirii existente în piaţă. 

9. Locaţia reţelei electrice: strada Marinului. 

10. Locaţia reţelei de apa şi canalizare: strada Marinului. 

- alimentarea cu apă se face din reţeaua existentă. 

11. Spaţiile de depozitare a deşeurilor sunt amplasate la marginea pieţei.  

Colectarea se realizează manual, de personal cu atribuţii stricte în acest domeniu de 

activitate. 

12. În partea de centru jos a pieţei functionează un amplasament, rampa de incarcare 

animale vii. 

 

CAPITOLUL IV  

 Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului 

 

1. Suprafaţa totală: 33.587 mp 

2. Materialul din care este realizat pavimentul platoului Pieţei: pietriş. 

3. Sectoarele tîrgului și suprafața acestora, conform anexei la prezentul regulament: 

- sector ovine și caprine: 2100,90 mp 

- sector porcine: 3979,90 mp 

- sector bubine:1905,20 mp 

- sector bovine: 6463,20 mp 

- sector cabaline:4120,40 mp 

- sector harnașamente:1723,40 mp 

- sector îmbrăcăminte și încălțăminte noi și second hand:1533,10 mp 

- sector produse nealimentare (chimicale) :876,50 mp 

- platformă pentru alimentație publică: 45 mp 

- zonă de parcare pentru cumpărători:2656,70 mp 

- zonă de parcare:2642,70 mp 

- drumuri de incintă: 4204,30 mp 

- anexa C1 și teren aferent:1272,70 mp 

- anexa C2: 52,00 mp 

- grup sanitar C3:11,00 mp 

4. Mobilierul utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei, materialul din care  este 

realizat şi mărimea acestuia: mese confecţionate din beton,  având mărimea de 2 mp şi 

tonete metalice cu copertina. 

5. Amplasarea sectoarelor de vânzare sunt prevăzute în Anexa la prezentul 

regulament, care face parte integrantă din aceasta. 
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CAPITOLUL V 

 Serviciile prestate utilizatorilor pieţei 

 

1.Servicii oferite de administraţia pieţei: 

a) închiriere mese şi tonete în interiorul platoului pieţei; 

b) închiriere mijloace de măsurare; 

c) igienizare şi salubrizare în perimetrul platoului şi în suprafeţele anexe, inclusiv 

mobilierul existent, prin curăţare manuală; 

d) închiriere spaţii de depozitare; 

e) alimentare cu apă; 

f) redistribuţia energiei electrice; 

2.Serviciile care asigură buna desfăşurare a activităţii în Piaţă  : 

a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi ambalajelor; 

b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie; 

c) loc pentru amplasarea cântarelor de control; 

d) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou; 

e) birou administrativ; 

f) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi curăţenie; 

g) locuri de parcare; 

h) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială; 

i) punct cu mijloace de intervenţie pentru P.S.I.; 

j) WC-uri publice; 

3) Piaţa  este racordată la reţeaua electrică, prin contractele încheiate cu societăţile de 

distribuţie - Electrica SA. 

 

CAPITOLUL VI  

 Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei 

 

 a)Drepturi: 

1. Să se poată informa asupra tarifelor practicate în piaţă; 

2. Să poată practica preţurile pe care le consideră competitive pentru mărfurile 

comercializate; 

3. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei; 

4. Să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei şi să respecte  

acest program. 

 b)Obligaţii: 

1. Afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare, conform prevederilor legale; 

2. Respectarea legislaţiei privitoare la comercializarea produselor; 

3. Etalarea instrumentelor de măsură; 

4. Folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic; 

5. Inscripţionarea la loc vizibil, uşor de citit, a denumirii persoanei juridice,  persoanei 

fizice autorizate sau asociaţiei familiale, astfel încât aceasta să nu poată fi ştearsă; 

6. Menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia, 

transportul gunoiului la locurile special amenajate în piaţă, de câte ori este cazul; 

7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat; 
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8. Să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers; 

9. Să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după închiderea 

acesteia. 

10. Să nu depoziteze şi să nu cântarească mărfuri în perimetrul parcărilor. 

 

CAPITOLUL VII  

 Drepturile şi obligaţiile administratorului pieţei 

 

 Administratorul pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii: 

1) Elaborează Regulamentul pentru funcţionarea pieţei şi îl supune spre aprobare 

autorităţii administraţiei publice locale, verifică respectarea acestuia şi ia măsurile ce 

se impun; 

2) Verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform 

prevederilor legale, pentru a le permite accesul în piaţă. 

3) Verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social; 

4) Afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul propriu, orarul de funcţionare, 

tarifele practicate în piaţă; 

5) Sprijină organele de control autorizate; 

6) Nu admite în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de 

vânzare existente în sectorul de piaţă destinat desfacerii produselor oferite de aceştia.  

7)Asigură evidenţa solicitărilor locurilor de vânzare şi atribuirea acestora 

producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc, în ordinea 

solicitărilor; 

8) Controlează dacă mijloacele de măsurare aflate în proprietatea utilizatorilor pieţei 

sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu 

corespund prevederilor legale în domeniu. 

9) Asigură salubrizarea pieţei zilnic şi de câte ori este necesar. 

10) Asigură în mod gratuit, funcţionarea unor cântare tip balanţă sau basculă, cu 

capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în 

cantitate mare, de către utilizatorii pieţei. 

 

Capitolul VIII  

Tarife 

 

  Tarifele pentru serviciile prestate vor fi stabilite anual prin Hotărâre a 

Consiliului Local. Administratorul pieţei va asigura afişarea acestora. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

       Bogya Miklos                              Contrasemnează: 

SECRETARUL  comunei, 

                   Lazar Veturia 

 

 


