
Anexa  la HCL nr. 14/30.01.2015

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE
A TÂRGULUI/OBORULUI DE ANIMALE DIN HUEDIN

CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit pe baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004,
privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii în zonele publice, modificată şi 
completată şi a Hotărârii Consiliului local scopul lui fiind creearea unui cadru de 
desfăşurare a activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care să 
respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii şi intereselor 
economice ale consumatorilor, precum şi a mediului.

Art.1Târgul de animale Huedin – care funcţionează în Huedin, str. Horea, nr. 
101, şi în zilele de piata şi conform calendarului târgurilor aprobat anual de Consiliul 
Judetean şi de D.S.V.S.A. Cluj.

 Târgul şi oborul de animale Huedin funcţionează în baza  HCL nr. 50 din 
28.03.2014 şi a prezentului Regulament de funcţionare  a pieţei din oraşul Huedin, care 
va fi aprobat sau modificat  de catre Consiliul Local Huedin.

Art.2 Administratorul Târgului de animale Huedin este Consiliul local al 
oraşului Huedin.

Art.3 Târgul de animale Huedin, deţine autorizaţie de funcţionare. 
               

CAPITOLUL II
TIPUL TÂRGULUI DE ANIMALE ŞI CATEGORIA DE MĂRFURI 
COMERCIALIZATE

Art.1 Târgul de animale Huedin care se desfăşoară şi în zilele de piaţă pentru 
comercializarea cerealelor şi păsărilor mici şi conform calendarului târgurilor aprobat 
anual de Consiliul Judetean şi de D.S.V.S.A. Cluj 

Art.2 Specificul târgului este comertul cu animale vii - respectiv - porcine, 
bovine, bubaline, cabaline, caprine, păsări şi animale mici, dar şi -furaje, seminţe, 
cereale şi articole de uz gospodăresc realizate de mica industrie sau mici meşteşugari.

Art.3 Târgul de animale Huedin se organizează în ultima sâmbătă a fiecarei 
luni pentru animale mari  bovine, bubaline, cabaline, iar în ziua de luni următoare zilei 
de sâmbătă se organizează târgul pentru animale mici porcine, caprine, păsări şi animale 
mici, în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai între orele  06.00 – 15.00,  în 
lunile iunie, iulie, august între orele 05.00-15.00, în lunile septembrie, octombrie, 
noiembrie între orele 06.00 – 15.00, iar în luna decembrie numai târgul de porcine 
înaintea sărbătoriilor de Crăciun între orele 06.00-13.00.



În zilele de Piaţă Tradiţională Ţărănească se respecta orarul mentionat la piaţă 
respectiv :

- în lunile ianuarie, februarie şi martie între orele 06.00 – 16.00;
- în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august şi septembrie – între orele 05.00 – 

18.00;
- în lunile octombrie, noiembrie şi decembrie între orele 06.00 – 16.00.

CAPITOLUL III
PLANUL  TÂRGULUI DE ANIMALE

Art.1 Târgul de animale se organizează la periferia oraşului Huedin respectiv 
Huedin, str. Horea, nr. 101, pe o suprafaţă de 30.000 mp.

La amplasarea târgului de animale s-a ţinut seama de următoarele principii:
- accesul facil al populatiei în târg;
- încadrarea inclusiv din punct de vedere constructiv în planul urbanistic 

general;
- asigurarea de legaturi facile cu arterele pricipale ale oraşului;
- rezervarea unui spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi;
Planul târgului de animale este prevăzut în planşa anexă la prezentul 

regulament, în aceasta se regăsesc: căile de acces, spaţiile de parcare şi sectorizarea 
pieţei.

Sunt trei căi principale de acces care sunt dispuse astfel:
1. Drumul European 1 (E60) (str. Horea)
1. Strada B. N. Antal.
2. Strada Târgului.
Art.2 Târgul de animale este dotat cu:
- cameră de control intrare/transcriere al animalelor de D.S.V.S.A.;
- un dezinfector rutier;
- o rampă de descarcare a animalelor;
- un ţarc pentru animale bolnave;
- parcare auto pentru autoutilitare de transport animale,
- un sector porcine - ovine şi caprine;
- un sector bovine - bubaline şi cabaline;
- platou pentru desfacerea  articolelor de uz gospodăresc realizate de mica 

industrie sau mici mesteşugari şi produse de alimentaţie publică;
- platou pentru cereale;
- platou pentru animale mici şi păsări;
- un grup social;
- o adăpătoare pentru animale.
Art.3 Târgul de animale este racordat la energie electrică şi la reţeaua de 

apă-canal cu branşamente proprii.
Art.4 Depozitarea deşeurilor se va face în spaţiul special amenajat.



CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR  TÂRGULUI DE 
ANIMALE

1.DREPTURILE UTILIZATORILOR  TÂRGULUI DE ANIMALE

1.Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în târg, prin consultarea 
unui panou cu preţurile zilnice, cu preţul cel mai mic şi cel mai mare pe fiecare tip de 
produs.

2.Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanţă sau basculă cu o capacitate de 
peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute în cantitate 
mare.

3.Să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe 
care le comercializează.

4.Să aibă acces la toate serviciile oferite de administraţia pieţei.
5.Să fie informaţi asupra perioadei şi orarului de funcţionare a târgului.

2.OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR TÂRGULUI DE ANIMALE

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

2.Respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor.
3.Etalarea instrumentelor de măsură.
4.Folosirea numai a cântarelor verificate metrologic, oferite de către 

administraţia pieţei.
5.Inscripţionarea denumirii producătorului agricol, a persoanei juridice, a 

persoanei fizice autorizate sau a asociaţiei familiale, la loc vizibil uşor de citit, care să nu
poată fi ştearsă.

6.Menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia, 
tranportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul târgului de animale, ori de 
câte ori este cazul.

7.Să nu expună mărfurile în afara locului alocat.
8.Să nu ofere spre vânzare marfă deteriorată sau stricată.
9.Să efectueze aprovizionarea târgului de animale în afara programului de 

funcţionare, înainte de începerea acestuia.
10.Să părăsească târgul de animale după ora închiderii acesteia în maxim o 

jumătate de oră de la ora închiderii.
11.Să păstreze în cele mai bune condiţii bunurile închiriate.
12.Este interziză vânzarea substantelor toxice inflamabile sau explozibile de 

orice fel, acelor care dăunează mărfurilor aflate la vânzare precum şi a armelor de foc şi 
a muniţiei.

13.Respectarea prevederilor legale privind ordinea şi linistea publică şi a 
prevenirii şi stingerii incendiilor. 



CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ADMINISTRARORULUI TÂRGULUI DE 
ANIMALE
Administratorul târgului de animale are următoarele drepturi şi obligaţii:

1.Elaborează regulamentul pentru funcţionarea târgului de animale şi îl supune
spre avizare autorităţilor publice locale.

2.Verifică dacă utilizatorii târgului de animale au calitatea de producător 
comerciant, conform prevederilor legale şi nu permite accesul altor comercianţi.

3.Verifică dacă utilizatorii târgului de animale au afişate numele şi sediul 
social.

4.Afişează la loc vizibil şi în mod lizibil, orarul de funcţionare, precum şi 
tarifele practicate în târgul de animale.

5.Nu admite în târgul de animale un număr de utilizatori mai mare decât limita
locurilor de vânzare existente în sectorul sepecific.

6.Stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora.
7.Asigură zilnic ori de câte ori este necesar salubrizarea târgului de animale.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Art.1 Tarifele sunt stabilite anual prin Hotărâre a Consilului Local.
Art.2 Prezentul Regulament poate fi modificat prin Hotărâre a Consiliului 

Local Huedin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Preşedinte de şedinţă                                    Secretarul Consiliului Local


