
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L nr.244/11.11.2010 privind
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a

serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, cu toate modificările şi
completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de
____________

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 97955/10.07.2015, prezentată de
dl. viceprimar Decebal Făgădău; raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii
publice comerţ, turism şi agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 – pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeanului, precum şi referatul nr. 97951/10.07.2015 al Direcţiei
administrarea domeniului public şi privat;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,
ale H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant cât şi ale
Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3384/2013
pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone
urbane, indicativ C 125-2013”.

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c) şi art.115, alin.(1), lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul
Constanţa aprobat prin H.C.L. nr.244/2010, cu toate modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează:

1. La articolul 19 alin.1 după litera j) se introduce litera k) cu următorul
conţinut:

„k)   În Satul de Vacanţă şi zona limitrofă,  programul permis pentru folosirea
muzicii în exteriorul unităţilor de alimentaţie publică sau cu profil de
divertisment (cluburi, discoteci, etc.) este până la ora 0100, cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.

Nivelul de zgomot trebuie să se încadreze în limitele admise de Ordinul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3384/2013 pentru
aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone
urbane, indicativ C 125-2013”, respectiv 50 dB în interior, 70 dB la exterior în
cadrul zonei funcţionale Sat Vacanţă şi 65 dB la limita acestei zone funcţionale.



Amplificatoarele audio (boxe) amplasate în exteriorul unităţii economice vor
fi obligatoriu orientate către interiorul perimetrului unităţii.

2. La articolul 49 după litera p) se introduce litera r) cu următorul conţinut:
„r) nerespectarea programului pentru folosirea muzicii în exteriorul unităţilor de
alimentaţie publică sau cu profil de divertisment (cluburi, discoteci, etc.)
conform prevederilor art.19 alin.1 lit. k) se sancţionează cu amendă de la 1500
la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,
intreprinderi familiale, societăţi comerciale.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L.  nr.244/11.11.2010, cu toate modificările şi
completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica
prezenta hotărâre, Direcţiei administrarea domeniului public şi privat, Direcţiei poliţia
locală, Direcţiei urbanism în vederea aducerii la îndeplinire. Se va aduce la cunoştinţa
publică prin afişare la sediul Primăriei municipiului Constanţa precum şi pe pagina
proprie de internet, şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa .

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de …..… consilieri din 27 membri

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
         SECRETAR

       Marcela Enache

Constanţa

Nr. _______/__________


