H.C.L. NR. 432/2007 privind Obligativitatea afișării programului de funcționare a firmelor,
indiferent de profil, care își desfășoară activitatea în clădiri
care au în competența și vecinătatea lor locuințe
ART. 1
Persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele juridice autorizate indiferent de profil, au obligația să afișeze
programul de funcționare.
ART. 2
Firmele prevăzute la art. 1 care își desfășoară activitatea în clădiri care au în componența sau vecinătatea lor locuințe vor
funcționa până la orele 22.00.
ART. 3
Firmele prevăzute la art. 1, pot desfășura activități, după orele 22.00, numai cu acordul notarial al persoanelor care își
au domiciliul sau sediul în imobilul în cauză și în vecinătatea acestuia.
ART. 4
Nerespectarea prevederilor art. 1, 2 și 3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei – 1.000 lei.
ART. 5
În cazul în care firmele nu respectă prevederile prezentei hotărâri, precum și situațiilor în care se încalcă în mod repetat
dispozițiile legale privind liniștea și ordine publică, Primarul Municipiului Brașov are dreptul de a suspenda sau interzice
desfășurarea activității acestora.
ART. 6
Suspendarea sau interzicerea desfășurării activității se face de către Primarul Municipiului Brașov prin dispoziție în baza
unui referat întocmit de persoanele împuternicite să constate contravențiile conform legislației în vigoare.
ART. 7
Dacă se constată că, pe perioada de suspendare sau după interzicerea activității firmei aceasta își continuă activitatea,
fapta se sancționează cu amenda de la 400 lei – 2.000 lei, iar Direcția Generală a Finanțelor Publice Brașov va fi notificată
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pentru începerea procedurii de confiscare conform prevederilor legale, a veniturilor realizate în perioada dintre data începerii
suspendării sau interzicerii activității și data constatării contravenției.
ART. 8
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face conform O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, de către Primarul Municipiului Brașov, Poliția Municipiului
Brașov și Poliția Locală Brașov.
ART. 9
Primarul Municipiului Brașov, Poliția Municipiului Brașov și Poliția Locală Brașov vor asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
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