
ROMÂNIA                 
JUDEŢUL SĂLAJ                            
COMUNA CRASNA                          
CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA Nr.19. 
D i n  da t a  d e  27 .0 2 .2 0 23 .  

Pentru modificarea alin.(1) și alin.(3) al Art.8 din Hotărârea consiliului local 
nr.91/20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul 
Comunei Crasna 

 
Consiliul Local al comunei Crasna ; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna nr.1360/20.02.2023, raportul compartimentului de 
resort cu nr.1372/20.02.2023 și avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

Luând în considerare: 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.6, art.8 art.9 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, republicata, privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările si completările ulterioare;              
- Prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu  modificările şi  completările ulterioare; 

Prevederile  art.129  alin. (2) lit. c)  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
cu  modificările şi  completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările şi  completările ulterioare; 

 
                                               H O T Ă R Ă Ș T E:  
  
Art.1. Se aprobă modificarea alin.(1) și alin.(3) al Art.8 din Hotărârea consiliului local 

nr.91/20.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 
comerciale și a serviciilor de piață pe teritoriul Comunei Crasna, după cum urmează: 

”Art.8. (1) Cluburile cu profil de disco-bar sau de discoteca pot funcționa după orele 22,00 
dar nu mai mult decât ora 4,00, cu program muzical,  dacă sunt amplasate la cel puțin 2 km de la 
kilometrul 0 din centrul localității Crasna, respectiv, la 100 de metri distanță față de locuințe, sau 
dacă spațiile în care-și desfășoară activitatea se află în clădiri proiectate și construite special în acest 
scop, oferind protecție fonică, iar prin activitatea lor nu afectează liniștea și dreptul la odihnă al 
locuitorilor cu care se învecinează. De asemenea,  dacă unitatea se află la parterul sau subsolul unei 
clădiri colective, poate fi folosită muzica după orele 22.00 dar nu mai mult decât ora 4,00, numai în 
cazul în care proprietarii își dau acordul cu condiția obținerii acordului legalizat al vecinilor cei mai 
apropiați, pe orizontală și pe verticală, de fiecare dată când se solicită autorizarea orarului. 
..... 

 (3) Societățile comerciale care sunt autorizate sa administreze localuri publice (discoteci, 
baruri, restaurante și altele similare), cu program după orele 22,00 dar nu mai mult decât ora  4,00, 
sunt obligați să asigure ordinea în spații proprii precum și în cele din vecinatatea localului, pe o raza 



de 50 m de la ușa de acces prin personal specializat, firme de protecție și pază sau mijloace tehnice 
de înregistrare și alarmare conectate la dispeceratul unei firme de pază, în măsura să intervină cu 
operativitate pentru rezolvarea oricăror situații legate de persoanele care au frecventat localul.”  
 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Primarul comunei şi aparatul de specialitate 
al acestuia. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-  Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj 
-  Primarul comunei Crasna; 
-  Compartiment stare civilă; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        Contrasemnează, 
    SZABO FERENC                                  Secretarul general al comunei 
                                                    Lazar Veturia 
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