ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 231 /2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a activităŃilor comerciale şi
prestări servicii în pieŃele şi târgurile din Municipiul Orăştie

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.206/2018, expunerea de motive a primarului
nr.12093/23.08.2018, raportul Serviciului AdministraŃie PieŃelor nr.12094/23.08.2018 şi raportul de
avizare al comisiei pentru servicii şi comerŃ;
În baza prevederilor art.9, alin.(2) şi art.24 din H.G nr.348/2004 privind exercitarea
comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în zonele publice, cu modificările si completările
ulterioare, ale art.6, alin.(2) din O.G nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaŃă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale OrdonanŃei Guvernului nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenŃiilor;
În temeiul prevederilor art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenŃa decizională
în administraŃia publică, republicată, ale art.36, alin.(2), lit.”a” şi alin.(6), lit.”a”, pct.19 şi art.45,
alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a activităŃilor comerciale şi
prestări servicii în pieŃele şi târgurile din Municipiul Orăştie, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 : Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în massmedia şi pe site-ul Primăriei Municipiului Orăştie.
Art.3 : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului Local Orăştie nr.24/2006.
Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi Serviciul
AdministraŃia PieŃelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- AdministraŃiei PieŃelor;
- Serviciului PoliŃia Locală Orăştie.
Orăştie, 27.09.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 7 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 27 septembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (12 prezenŃi).

ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexă
la HCL nr.231 /2018

REGULAMENT
de organizare şi funcŃionare a activităŃilor comerciale şi prestări
servicii în pieŃele şi târgurile din Municipiul Orăştie
CAPITOLUL 1
PREVEDERI GENERALE
Prezentul Regulament este întocmit în baza următoarelor acte normative:
- OrdonanŃa nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaŃă,
republicată;
- Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată;
- OrdonanŃa nr.71/2002 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
- Hotărârea de Guvern nr.1614/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de
câmp;
- Hotărârea de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comerŃului cu produse şi
servicii de piaŃă în unele zone publice;
- Ordin nr. 99/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiŃiile
suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea şi controlul sanitar
veterinar al laptelui şi produselor lactate;
- Hotărârea de Guvern nr. 954/2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igienă
pentru alimente de origine animală;
- Hotărârea de Guvern nr.321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul protecŃiei consumatorilor;
- Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieŃei
produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieŃei produselor din sectorul agricol;
- OrdonanŃa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor.
Art.1. Regulamentul tratează modalităŃile şi condiŃiile în care se asigură
administrarea şi utilizarea locurilor publice de desfacere (piaŃă agroalimentară şi
alte locuri amenajate în acest scop) precum şi drepturile şi

obligaŃiile ce revin persoanelor fizice şi juridice care administrează sau folosesc
aceste locuri publice. De asemenea în cadrul Regulamentului se prevede modul de
constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor în caz de nerespectare a prevederilor din
Regulament. Sunt considerate locuri publice de desfacere pieŃele agroalimentare,
târgul de animale, precum şi alte locuri special amenajate cu diferite ocazii.
Art.2. ActivităŃile de administrare a pieŃelor agroalimentare din Municipiul
Orăştie sunt gestionate de către Primăria Municipiului Orăştie prin Biroul
AdministraŃia PieŃelor.
Art.3. În prezentul regulament se definesc următorii termeni:
a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria
fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică pentru obŃinerea unor
produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate
vânzării
pe
piaŃă
sau
persoană
fizică
autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere familială constituită în conformitate cu prevederile
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.44/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.182/2016, pentru obŃinerea unor produse agricole care
sunt destinate vânzării pe piaŃă;
b) comerŃ cu produse agricole obŃinute în propria fermă/gospodărie comerŃul cu ridicata sau comerŃul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de
vânzare cu locaŃie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special
amenajate şi dotate corespunzător, precum pieŃe agroalimentare/târguri/pieŃe
ambulante/pieŃe volante/pieŃe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice
sau persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale
constituite în conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.
44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
c) atestat de producător - documentul eliberat de către primar producătorului
agricol care certifică calitatea de producător agricol;
d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul
utilizat de persoana fizică care deŃine atestat de producător, precum şi de
soŃul/soŃia, rudele/afinii până la gradul II care locuiesc şi se gospodăresc împreună,
după caz, pentru exercitarea actului de comerŃ cu ridicata sau comerŃ cu amănuntul
al produselor agricole obŃinute în ferma/gospodăria proprie;
e) masă de comercializare/tarabă - loc de vânzare unde producătorii agricoli
îşi comercializează produsele din sectorul agricol în structuri de vânzare cu locaŃie
permanentă sau temporară, în teritorii delimitate special amenajate şi dotate
corespunzător, precum pieŃe agroalimentare/târguri/pieŃe ambulante/pieŃe
volante/pieŃe mixte, de către producătorii agricoli persoane fizice sau persoane
fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2008,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
f) eticheta produsului - material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod
vizibil, lizibil şi uşor de înŃeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informaŃiile
necesare, suficiente, verificabile şi uşor de comparat, astfel încât să permită
acestora să aleagă acel produs care corespunde exigenŃelor din punctul de vedere al
nevoilor şi posibilităŃilor lor financiare, care trebuie să conŃină următoarele
elemente:

1. numele şi prenumele/denumirea producătorului;
2. denumirea produsului;
3. localitatea de origine;
4. data obŃinerii produsului;
5. preŃul de vânzare;
g) piaŃă - structură de vânzare cu locaŃie permanentă sau temporară în spaŃii
delimitate special amenajate şi dotate corespunzător; acestea pot fi pieŃe
agroalimentare/pieŃe ambulante/târguri/pieŃe volante/pieŃe mixte şi altele
asemenea, organizate potrivit prevederilor legale privitoare la exercitarea
comerŃului cu produse şi servicii de piaŃă în unele zone publice."
Art.4. Denumirea şi amplasarea pieŃelor din oraşul Oraştie:
- PIAłA ,, CETATE ,, str. Grădiştiei
- PIAłA ,, LA BERZE ,, str. Mureşului
- PIAłA ,, LA STADION ,, str. Pricazului
- TÂRGUL DE ANIMALE str. Târgului
Art.5. Tipul şi specificul pieŃelor:
PIAłA ,, CETATE”
PiaŃă agroalimentară – industrială, cu caracter permanent
PIAłA ,, LA BERZE ,,
PiaŃă agroalimentară – industrială, cu caracter permanent
PIAłA ,, LA STADION ,,
PiaŃă agroalimentară, cu caracter permanent
TÂRGUL DE ANIMALE:
Târg comercializare animale şi produse industriale periodic

CAPITOLUL 2
TIPUL PIEłEI ŞI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE
Art.6. PIAłA ,, CETATE”
PiaŃă agroalimentară – industrială, cu caracter permanent
1. Produse comercializate:
• legume şi fructe
• lapte şi produse lactate
• carne şi produse din carne
• ouă
• miere şi produse apicole
• flori naturale şi artificiale
• seminŃe
• produse industriale şi artizanale, alimentare şi nealimentare
• cereale
2. Orarul de funcŃionare:

• Perioada de vară: 01mai-30 septembrie luni – vineri orele 06.00 – 20.00,
sâmbăta orele 05.00 – 14.00, duminica închis
• Perioada de iarnă:01 octombrie 30aprilie luni – vineri orele 06.00 –
19.00, sâmbăta orele 06.00 – 13.00, duminica închis
• Sărbători legale -program special
• Târg expoziŃie păsări şi animale de companie - ultima duminică din
martie şi ultima duminică din octombrie , orele 07.00 – 15.00
Art.7. PIAłA ,, LA BERZE ,,
PiaŃă agroalimentară – industrială, cu caracter permanent
1. Produse comercializate:
• legume şi fructe
• lapte şi produse lactate
• carne şi produse din carne
• ouă
• miere şi produse apicole
• flori naturale şi artificiale
• seminŃe
• produse industriale şi artizanale alimentare şi nealimentare
2. Orarul de funcŃionare:
• Perioada de vară:01 mai-30 septembrie luni – vineri orele 06.00 – 20.00,
sâmbăta orele 05.00 – 14.00, duminica 07.00- 12.00
• Perioada de iarnă:01octombrie -30 aprilie luni – vineri orele 06.00 –
19.00, sâmbăta orele 05.00 – 13.00, duminica 07.00 – 11.00
• sărbători legale-program special
Art.8. PIAłA ,, LA STADION ,,
PiaŃă agroalimentară, cu caracter permanent
1. Produse comercializate:
• legume şi fructe
• lapte şi produse lactate
• ouă
• miere şi produse apicole
• flori naturale şi artificiale
• seminŃe
2. Orarul de funcŃionare:
• Perioada de vară:01 mai-30 septembrie luni – vineri orele 06.00 – 20.00,
sâmbăta orele 05.00 – 14.00, duminica 07.00- 12.00
• Perioada de iarnă 01 octombrie – 30 aprilie luni – vineri orele 06.00 –
19.00, sâmbăta orele 05.00 – 13.00, duminica 07.00 – 11.00
• sărbători legale-progrm special
Art.9. TÂRGUL DE ANIMALE:

•
•
•
•

Târg comercializare animale, periodic
1. Produse comercializate:
animale
cereale
seminŃe
produse industriale şi artizanale alimentare şi nealimentare
2. Orarul de funcŃionare:
27 Ianuarie, orele 5.00 – 13.00
11 Martie , orele 5.00 – 13.00
01 Iunie , orele 5.00 – 13.00
17 August , orele 5.00 – 13.00
01 Octombrie , orele 5.00 – 13.00
03 Decembrie , orele 5.00 – 13.00
În fiecare vineri 08.00 – 10.00
CAPITOLUL 3
PLANUL PIEłELOR

Art.10. PIAłA ,, CETATE ,, str. Grădiştiei
1. Căi principale de acces în zonă:
- Există 2 căi de acces spre platourile descoperite, hala acoperită şi parcare,
conform planului de situaŃie, dispuse astfel: una pe latura de Nord din str.
Gheorghe Lazăr spre strada Grădiştei şi una pe latura de Sud din str. Victor Babeş
spre strada Grădiştei ;
2. SpaŃii de parcare
- pe latura de Nord, spre strada Grădiştei.
3. Platou betonat pe latura de Sud – platoul descoperit, loc destinat
utilizatorilor pietei.
4. Hala acoperită destinată comercializării laptelui şi produselor lactate,
carne şi produselor din carne şi legume – fructe.
Parcarea autovehiculelor pe platoul descoperit, este interzisă.
Sectorizarea platoului descoperit PIAłA ,, CETATE ,, str. Grădiştiei:
- SpaŃii pentru producătorii agricoli şi comercianŃi destinate vânzării produselor cu
ridicata sau cu amănuntul;
Platoul pieŃei impărŃit în 2 sectoare astfel :
Sectorul destinat producătorilor agricoli
- 28 mese pentru expunerea şi comercializarea produselor provenite de la
producători agricoli din categoria: legume şi fructe, conserve, seminŃe,
plante aromatice;

Sectorul destinat agenŃilor economici
- 17 mese pentru expunerea şi comercializarea produselor comercializate
de agenŃi economici;
Dotări :
a) birou administraŃie piaŃă
b) spaŃii pentru păstrarea materialelor de inteŃinere
c) dotări P.S.I.
d) spaŃii specializate pentru comercializarea produselor nealimentare,
industriale, produse de uz gospodăresc;
e) spaŃii specializate pentru comercializarea altor produse alimentare /
industriale.
f) spaŃiul de păstrare şi închiriere a cântarelor.
g) grupuri sanitare.
h) spaŃii de depozitare a deşeurilor.
i) spaŃii de depozitare a mărfurilor
j) loc pentru amplasarea cântarului de control
k) cabină probă îmbrăcăminte
Sectorizarea halei acoperită : PIAłA ,, CETATE ,, str. Grădiştiei:
Hala acoperit al pieŃei este împărŃită în 3 sectoare astfel:
Sector legume - fructe
- 22 mese pentru expunerea şi comercializarea produselor provenite de
la producători agricoli din categoria: legume şi fructe, conserve, seminŃe, plante
aromatice;
Sectorul pentru comercializare carne
- 8 mese pentru comercializarea cărnii şi a produselor din carne
( ocazional );
Sectorul pentru lactate
- 8 mese şi 7 vitrine pentru comercializarea laptelui şi a produselor
lactate;
Totalul meselor existente şi care funcŃionează în sectorul legume-fructe pe
platoul descoperit este de 45 din care 28 mese pentru producători agricoli, 17 mese
pentru agenŃi economici, iar în hala acoperită totalul este de 22 mese pentru
producători agricoli, din care 8 mese pentru comercializarea laptelui şi produselor
din lapte, carne şi produse din carne şi 7 vitrine pentru comercializarea laptelui şi
produselor din lapte
5. PiaŃa este racordată la reŃeaua de energie electrică, reŃeaua de apă şi de
canalizare şi reŃeaua de gaz,
6. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare
Art.11. PIAłA ,, LA BERZE ,, str. Mureşului
1. Căi principale de acces în zonă:
- Există 2 căi de acces la parterul pieŃei din str. Mureşului, 2 căi de
aprovizionare şi salubrizare, pe latura de Est din str. Mureşului.

- Scări interioare şi lift pentru urcarea la etajul clădirii
2. Sectorizarea parterului pieŃei pe specific de produse comercializate de
exemplu:
a) Tarabe fibră sticlă pentru expunerea şi comercializarea produselor
provenite de la producători agricoli din categoria: legume şi fructe, conserve,
seminŃe, ouă, miere şi produse apicole, plante aromatice, etc.;
b) Tarabe fibra sticlă pentru expunerea şi comercializarea produselor
agenŃilor economici din categoria: legume şi fructe;
c) SpaŃii de depozitare a deşeurilor
d) SpaŃii pentru depozitarea mărfurilor
e) SpaŃiu pentru amplasarea cântarului de control
f) Grupuri sanitare publice
g) Camera centralei
Totalul tarabelor existente şi care funcŃionează în sectorul legume-fructe este
de 23 din care 16 tarabe pentru producători agricoli şi 7 tarabe pentru agenŃi
economici .
3. Sectorizarea etajului 1 a pieŃei pe specific de produse comercializate de
exemplu:
a) 5 vitrine frigorifice pentru expunerea şi comercializarea produselor lactate;
b) spaŃiu frigorific pentru expunerea şi comercializarea produselor şi
preparatelor din carne ;
c) 6 spaŃii specializate pentru comercializarea produse nealimentare,
industriale, produse de uz gospodăresc;
d) spaŃii specializate pentru comercializarea altor produse alimentare.
e) spaŃii de depozitare a deşeurilor;
f) spaŃiu pentru închirierea cântare
g) birou administrator
h) grupuri sanitare publice
4. PiaŃa este racordată la reŃeaua de energie electrică, reŃeaua de apă ,
canalizare
5. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare.
6. Alte obiective considerate ca necesare a fi înscrise în planul pieŃei.
Art.12. PIAłA ,, LA STADION ,, str. Pricazului
1. Căi principale de acces în zonă:
Există o singură cale de acces din strada Pricazului pe latura de Sud a pieŃei,
piaŃa este acoperită .
PiaŃa este împărŃită în 2 sectoare astfel:
Sector legume – fructe
- 29 mese pentru expunerea şi comercializarea produselor provenite
de la producători agricoli din categoria: legume şi fructe,
conserve, seminŃe, plante aromatice;
- 30 mese pentru expunerea şi comercializarea produselor
comercializate de agenŃi economici;

Sector lactate
- chioşc metalic compartimentat în 10 vitrine.
a) spaŃii pentru păstrarea materialelor de întreŃinere
b) dotări P.S.I.
c) grupurile sanitare.
d) spaŃii de depozitare a deşeurilor.
e) spaŃii de depozitare a mărfurilor
f) loc pentru amplasarea cântarului de control
Totalul meselor existente şi care funcŃionează în sectorul legume-fructe este
de 59 din care 29 mese pentru producători agricoli, 30 mese pentru agenŃi
economici şi 9 vitrine pentru comercializarea produselor lactate.
2. PiaŃa este racordată la reŃeaua de energie electrică, reŃeaua de apă şi de
canalizare ;
3. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare.
Art.13. TÂRGUL DE ANIMALE str. Târgului
1. Căi principale de acces în zonă:
Există 2 căi de acces, una din str. 9 Mai din partea de Sud şi una din str.
Unirii din partea de Nord.
Târgul este sectorizat astfel :
1. suine
2. bovine
3. ovine
4. cabaline
5. produse industriale
Dotări :
1. birou administrativ
2. clădire cântar
3. grup sanitar
4. rampă pentru animale
5. galendre pentru legarea animalelor
6. boxă pentru separarea animalelor bolnave
2. Indicarea căilor de acces a cumpărătorilor la punctele de vânzare

CAPITOLUL 4
PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIEłELOR ŞI A PLATOURILOR
Art.14. PiaŃa ,, CETATE ” str. Grădiştei
1. SuprafaŃa totală -9340 mp.
2. SuprafaŃa platourilor - 6680 mp., suprafaŃă acoperită - 2660 mp.
3. Materialul din care este realizat platoul pieŃei – beton
4. Materialele din care este realizat mobilierul pieŃei sunt plăci din beton
mozaicat fixate pe postament de beton, având mărimea de 1 şi 2 metri pătraŃi.
Accesul mijloacelor de transport în incinta pieŃelor se poate face numai în

vederea depozitării sau ridicării produselor, ambalajelor sau a deşeurilor, după care
acestea vor trebui scoase în locurile de parcare.
Art.15. PiaŃa ,,LA BERZE” str. Mureşului
1. SuprafaŃa totală -620 mp.
2. SuprafaŃă parter - 297 mp.
3.SuprafaŃă etaj – 323 mp.
4. Materialul din care este realizată structura pieŃei – beton, metal şi
panouri Sandwich .
5. Materialele din care este realizat mobilierul pieŃei sunt : fibra sticlă
Accesul mijloacelor de transport în zona de aprovizionare a pieŃei se poate
face numai în vederea aprovizionării, depozitării sau ridicării produselor,
ambalajelor sau a deşeurilor, după care acestea vor trebui scoase afară.
Art.16. PiaŃa ,, LA STADION ” str. Pricazului
1. SuprafaŃa totală -560 mp.
2. SuprafaŃa platoului - 536 mp.
3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieŃei –ciment
4. Materialele din care este realizat mobilierul pieŃei sunt plăci din beton
mozaicat fixate pe postament de beton, având mărimea de 1 şi 2 metri pătraşi.
Art.17. TÂRGUL DE ANIMALE str. Târgului
1. SuprafaŃa totală -38200 mp.
2. SuprafaŃa platoului - 38200 mp.
3. SuprafaŃa acoperită – 36 mp.
4. Materialul din care este realizat platoul târgului – gazon
Art.18. Accesul mijloacelor de transport în incinta platoului descoperit al
PieŃei Cetate se poate face:
- pentru încărcarea/descărcarea produselor în cazul comercializării
produselor cu amănuntul;
- în cazul vânzării produselor cu ridicata.

CAPITOLUL 5
SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEłEI
Art.19. Tipul serviciului oferit de administratorul pieŃei
1. Asigurarea condiŃiilor pentru comercializarea produselor;
2. Acces la utilităŃi: închiriere mese, cântare, apă, canal, energie electrică,
WC;
3. Asigurarea salubrizare spaŃiilor.
Art.20. PiaŃa asigură servicii care facilitează desfăşurarea activităŃii în
condiŃii optime
1. birou administrativ;
2. spaŃii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor;
3. mijloace de intervenŃie PSI;
4. spaŃii pentru colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;
5. spaŃii pentru păstrarea materialelor de igienizat;
6. grupuri sanitare publice.

CAPITOLUL 6
DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE UTILIZATORILOR ŞI ALE
CONSUMATORILOR PIEłEI
Art.21. ComercianŃii şi producătorii care vând pe piaŃă produse au
următoarele drepturi:
1. de a fi informat în ceea ce priveşte Regulamentul de Organizare şi
FuncŃionare a pieŃelor şi alte norme şi reguli de comerŃ, impuse legislaŃia în
vigoare;
2. utilizatorii pieŃei să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la
administraŃia pieŃei cântare verificate metrologic;
3. de a se informa asupra taxelor şi tarifelor stabilite dprin Hotărîrea de
Consiliu Local;
4. să poată practica preŃurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe
care le comercializează;
5. să aibă acces la toate serviciile oferite de administraŃia pieŃei;
6. să fie informaŃi asupra perioadei şi orarului de funcŃionare a pieŃei;
7. de a avea acces la cărucioarele de transport marfă şi la cântarul platformă
de 30 kg;
8. alte drepturi oferite de administraŃia pieŃei prin contractele de închiriere
semnate.
9. de a avea acces gratuit la cântarul de control;
10. locurile de desfacere a mărfurilor preferenŃial doar în urma unei licitaŃii
publice cu strigare organizată de Primăria mun. Orăştie.
Art.22. ComercianŃii şi producătorii care vând pe piaŃă sunt obligati sa
posede documente legale privind calitatea lor de producator/comerciant, autorizatia
sanitar veterinara si/sau certificat sanitar veterinar, precum si documente de
provenienta sau origine a marfii, documente care sa ateste starea de sanatate şi
analize periodice medicale, a personalului care comercializeaza produsele cât şi
starea de sănătate a animalelor;
Art.23. ComercianŃii şi producătorii care vând pe piaŃă produse au
următoarele obligaŃii:
1.
afişarea preturilor pentru produsele oferite la vânzare conform
prevederilor legale;
2. respectarea legislaŃiei privitoare la desfacerea produselor;
3. etalarea instrumentelor de măsură;
4. să folosească numai cântarele verificate din punct de vedere metrologic;
5. inscripŃionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate
sau asociaŃiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poate fi ştearsă;
6. să menŃină în permanenŃă curăŃenia la locul de vânzare şi în jurul acestuia
şi să transporte gunoiul la locurile special amenajate în cadrul pieŃei, ori de câte ori
este nevoie;
7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;

8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;
9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieŃei şi după
închiderea acesteia;
10. să deŃină documentele care atestă calitatea de producător/comerciant
acordate conform legislaŃiei în vigoare;
11. să respecte sectoarele pieŃei pe destinaŃii de produse;
12. orice utilizator al pieŃei va afişa datele de identificare a mărfurilor,
preturilor şi tarifelor practicate, la loc vizibil pentru fiecare produs;
13. este interzisă comercializarea produselor pe suprafeŃe destinate
circulaŃiei pietonilor, precum şi blocarea căilor de acces;
14. este interzisă vânzarea în piaŃă a băuturilor alcoolice, a substanŃelor
halucinogene, a substanŃelor toxice, inflamabile sau explozive, precum şi a armelor
de foc şi a muniŃiei;
15. utilizatorul autorizat al pieŃei va exploata în nume propriu spaŃiul pe care
îl ocupa fiind interzisă subînchirierea sau utilizarea chiar parŃială de către terŃi a
locului de vânzare atribuit;
16. produsele de origine animală se vor comercializa numai în halele
destinate şi special amenajate;
17. posesorii Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol,
trebuie să aibă evidenŃiate produsele pe care au dreptul să le comercializeze şi se
interzice comercializarea produselor care nu sunt evidenŃiate în Carnet;
18. să nu părăsească mărfurile în vederea sustragerii de la control, în caz
contrar, acest fapt dă dreptul agenŃilor constatatori să procedeze la confiscarea
mărfii în baza unui proces verbal de confiscare şi depozitare în vederea predării
acestora la Cantina de ajutor social care funcŃionează în cadrul SPAS Orăştie, în
baza procesului verbal de predare-primire.
19. să nu lase suprafeŃele de vânzare ocupate cu produse de pe o zi pe alta;
20. producătorii trebuie să îşi asigure echipamentul de protecŃie adecvat,
conform prevederilor legale (halat, şort, bonetă, etc.);
21. producătorii agricoli au obligaŃia să afişeze vizibil la locul de vânzare
următoarele documente:
a) copie după atestatul de producător şi copie după fila din carnetul de
comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli;
b) copie după certificatul de înregistrare la registrul comerŃului în cazul
producătorilor
agricoli
persoane
fizice
autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 182/2016;
c) eticheta produsului care conŃine informaŃiile prevăzute la cap. 1, art. 3, lit.
f);
22. să comercializeze în pieŃe şi târguri carne şi preparate din carne,
preparate tip fast-food, băuturi alcoolice şi băuturi răcoritoare numai din spaŃiile
sau rulotele special amenajate în condiŃii sanitar-veterinare înregistrate la
D.S.V.S.A. conform legislaŃiei în vigoare ;
23. comercializarea produselor de către persoane fizice autorizate,

întreprinderi familiale, individuale şi societăŃi comerciale se va efectua în baza
autorizaŃiei de funcŃionare eliberată de Primăria municipiului Orăştie conform
Hotărârii Consiliului Local
24. alte obligaŃii conform legislaŃiei în vigoare.
Art.24. Principalele drepturi ale consumatorilor în raport cu vânzătorii
şi prestatorii de servicii:
1. de a fi protejaŃi împotriva riscului de a achiziŃiona un produs sau a li se
presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze: sănătatea, securitatea, viaŃa;
2. de a fi informaŃi complet, corect şi precis asupra produselor pe care le
achiziŃionează;
3. acces liber la pieŃe pe perioada programului de funcŃionare;
4. libertatea de a lua decizii în achiziŃia bunurilor, fără a li se impune
folosirea unor practici abuzive în realizarea actului de vânzare-cumpărare;
5. dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii remedierea
ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obŃinute, precum şi despăgubiri
pentru pierderile suferite ca urmare a deficienŃelor constatate în cadrul termenului
de garanŃie sau de valabilitate. După expirarea acestui termen, consumatorii pot
pretinde remedierea sau înlocuirea produselor/serviciilor care nu pot fi folosite
potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse
apărute pe durata medie de utilizare a acestora;
7. dreptul la informare asupra produsului sau serviciului prin elementele de
identificare:
a) eticheta pe produs;
b) eticheta pe ambalaj;
c) carte tehnică;
d) instrucŃiuni de folosire.

CAPITOLUL 7
DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE ADMINISTRATORULUI PIEłEI
Art.25. Administratorul pieŃei are următoarele drepturi şi obligaŃii:
1. elaborează regulamentul pentru funcŃionarea pieŃei şi îl supune spre
avizare autorităŃilor publice locale;
2. verifică dacă utilizatorii pieŃei au calitatea de producător/comerciant,
conform prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianŃi;
3. verifică dacă utilizatorii pieŃei au afişate numele şi sediul social;
4. afişează la loc vizibil şi în mod lizibil regulamentul-cadru, orarul de
funcŃionare, precum şi tarifele practicate în piaŃă;
5. sprijină organele de control autorizate;
6. nu admite în piaŃă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor
de vânzare existente în sectorul de piaŃă destinat desfacerii produselor oferite de
aceştia;
7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;
8. asigură evidenŃa solicitărilor locurilor de vânzare şi asigură atribuirea
acestora producătorilor agricoli şi comercianŃilor produselor de uz gospodăresc în

ordinea solicitărilor si în limita locurilor de vânzare existente conform sectorizării
pieŃei;
9. controlează dacă mijloacele de măsurare proprietatea utilizatorilor pieŃei
sunt verificate din punct de vedere metrologic şi interzice folosirea celor care nu
corespund prevederilor legale în domeniu;
10. asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a
cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieŃei;
11. asigură un număr de cântare în stare de funcŃionare egal cu cel al
locurilor de vânzare din piaŃă destinate comercializării de către producătorii
agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor şi seminŃelor;
12. asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători
a corectitudinii cântăririlor;
13. asigură salubrizarea pieŃei zilnic şi ori de câte ori este necesar;
14. asigură, în mod gratuit, funcŃionarea unor cântare tip balanŃă sau basculă
cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în
cantitate mare de către utilizatorii pieŃei;
15. aplică taxele stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local;
16. supraveghează activitatea de comerŃ şi practicarea acestuia în mod
civilizat;
17. controlează existenŃa autorizaŃiilor sanitar-vetrinare şi interzice practicare
comerŃului cu produse agroalimentare fără autorizaŃie avizată de personalul sanitar;
18. informează conducerea Primăriei privind modul de desfacere a
produselor agroalimentare, nereguli apărute pe parcurs, abateri de la normele unui
comerŃ civilizat şi solicită la nevoie sprijinul serviciilor de ordine publică;
19. informează organele competente pentru verificarea activităŃii de
comercializare cu produse agricole despre neafişarea la locul de vânzare, de către
producătorii agricoli, a etichetei de produs;
20. supraveghează afişarea documentelor prevăzute la cap. 6, art. 23, pct. 21;
21. alte obligaŃii conform legislatiei în vigoare.
CAPITOLUL 8.
UTILIZATORII PIEłELOR
Art.26. Utilizatorii pieŃei sunt:
1. persoane juridice, comercianŃii cu amănuntul, care prestează activitate de comerŃ
cu amănuntul în baza AutorizaŃiei de funcŃionare;
2. persoane fizice şi asociaŃii familiale autorizate;
3. producătorii agricoli individuali, care îşi comercializează propriile produse
agricole şi agroalimentare în mod individual sau în formă asociativă şi care
funcŃionează în baza unui atestat de producător eliberat de primăria în a cărei zonă
administrativă îşi desfăşoară activitatea;
4. agenŃii economici prestatori de servicii;
5. alŃi potenŃiali utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul,
potrivit legii.

Art.27. Activitatea comercială prestată de către producători, aşa cum aceştia
sunt prevăzuŃi la articolul precedent, se poate desfăşura numai având la bază
documentele legale care să ateste calitatea de producător persoană fizică sau
persoană juridică. La solicitarea personalului administraŃiei pieŃei şi a organelor de
control, aceştia sunt obligaŃi să prezinte documentele de atestare a legalităŃii actului
comercial efectuat: Atestat de producător, Certificat de Înregistrare la Oficiul
NaŃional al Registrului ComerŃului cu cod CAEN în conformitate cu activitatea de
producător, documente de funcŃionare şi constituire a persoanei juridice, act de
identitate, documente de provenienŃă pentru produsele comercializate (Carnet de
comercializare a produselor din sectorul agricol).
Art.28. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este
valabil 7 ani şi se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui
rază de competenŃă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obŃin produsele
estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
solicitării, după verificarea existenŃei atestatului de producător, verificarea faptică
în teren a existenŃei produsului/produselor supus/supuse comercializării şi după
obŃinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entităŃile teritoriale din
subordine sau în coordonare, stabilite în condiŃiile legii, în acest scop, de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Se pot emite, la cerere, mai multe
carnete de comercializare.
Art.29. (1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, conŃinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la
primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării
ultimei file a acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse
agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea
cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepŃia
exercitării actului de comerŃ cu amănuntul în pieŃe agroalimentare, târguri şi pieŃe
ambulante.
(4) Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieŃe agroalimentare,
târguri şi pieŃe ambulante, producătorii agricoli au obligaŃia să înscrie la sfârşitul
fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol, produsele agricole şi cantităŃile totale vândute în ziua/perioada
respectivă.
Art.30. Producătorii agricoli îşi desfăşoară activitatea de comercializare a
propriilor produse, în baza Atestatului de Producător, care constituie actul
doveditor al provenienŃei produselor agroalimentare, în baza căruia aceasta pot fi
comercializate în pieŃe.
Art.31. Atestatul de producător cuprinde informaŃii privind numele,
prenumele şi datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din
registrul agricol. Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data

emiterii. Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care
optează pentru desfăşurarea unei activităŃi economice în sectorul agricol, pe baza
datelor din registrul agricol.
Art.32. În situaŃia în care producătorii agricoli menŃionaşi la art. 25
desfăşoară acte de comerŃ cu alte produse decât cele înscrise în atestatul de
producător, aceştia nu mai beneficiază de spaŃiu de vânzare în zona producătorilor
agricoli.
Art.33. (1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu
amănuntul este obligatorie organizarea de spaŃii de vânzare distincte şi semnalizate
corespunzător, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane
fizice deŃinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de comercializare
pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obŃinute din propria
fermă/gospodărie. În cazul producătorilor agricoli persoane fizice
autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 44/2008,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, administratorii
pieŃelor asigură accesul în piaŃă pentru comercializarea produselor agricole în baza
adeverinŃei emise de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află
propria fermă/gospodărie, din care să rezulte suprafaŃa de teren agricol şi/sau
efectivele de animale pe care le deŃine/exploatează şi structura de culturi;
(2) Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile OUG
nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care
comercializează doar producŃia obŃinută în propria fermă/gospodărie, care deŃin
cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producŃie, pot ocupa
spaŃii de vânzare care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli
persoane fizice deŃinători ai unui atestat de producător şi ai unui carnet de
comercializare. În acest caz, producătorii agricoli persoane fizice
autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale constituite în
conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 182/2016, prezintă obligatoriu administratorului pieŃei documentele
prevăzute la alin. (1).
(3) În situaŃia în care producătorii agricoli menŃionaŃi la alin. (2) desfăşoară
acte de comerŃ cu alte produse decât cele obŃinute din propria fermă/gospodărie,
aceştia nu mai beneficiază de facilităŃile prevăzute la alin. (2).
Art.34. Încasarea taxelor de piaŃă şi a contravalorii chiriilor stabilite prin
contractele de închiriere a locurilor de vânzare (mese pe platoul acoperit sau pentru
amplasarea chioşcurilor /tonetelor/tarabelor /corturilor pe platoul neacoperit) se
face de către casierii pieŃei sau de către Inspectorul de specialitate a pieŃei, conform
Hotărârii de Consiliu.
Art.35. La data ocupării locului de vânzare, Administratorul pieŃei este
obligat să înscrie în Registrul de evidenŃă special înfiinŃat datele de identificare
ale persoanelor fizice, juridice sau a asociaŃiilor familiale care au închiriat locul de
vânzare, data, seria şi numărul chitanŃei care atestă plata chiriei.
Art.36. La data ocupării locului de vânzare, utilizatorul pieŃei
(producător/comerciant), va afişa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare,

Talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului
persoană juridică eliberat de AdministraŃia PieŃelor.
Art. 37. Distribuirea utilizatorilor pieŃei se va face astfel:
1. se vor respecta sectoarele pieŃei pe destinaŃii de produse şi zone de vânzare
atribuite producătorilor agricoli şi comercianŃilor. Producătorii agricoli locali vor
avea o zonă distinctă în cadrul sectorului destinat producătorilor agricoli;
2. fiecare utilizator are dreptul să ocupe spaŃii de vânzare cuprinse între 1 şi 2 mp,
suprafaŃa de vânzare va fi alocată în funcŃie de cantităŃile înscrise în Carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol şi de suprafaŃa înregistrată în
Atestatul de producător;
3. locurile rămase neocupate vor fi alocate utilizatorilor fără închiriere, dar care
achită taxa zilnică;
4. în cazul în care un spaŃiu de vânzare închiriat nu este ocupat de utilizatorul
acesteia până la ora 09:00 a zilei în curs, spaŃiul de vânzare poate fi dat spre
folosinŃă altui utilizator care achită taxa zilnică.
Art.38. Închirierea de spaŃii comerciale (mese) se face prin licitaŃie publică
deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preŃ oferit, iar preŃul de pornire al
licitaŃiei este conform Hotărârii Consiliului Local. Închirierea se va face în
conformitate cu Regulamentul pentru licitaŃia spaŃiilor (meselor) de vânzare în
piaŃă, prin semnarea unui contract de închiriere.
Art.39. În vederea organizării licitaŃiei pentru închirierea de spaŃii
comerciale (mese) se pune la dispoziŃia celor interesaŃi să participe la licitaŃie,
dosarul de participare care cuprinde toate informaŃiile necesare.
Art.40. Utilizatorii pieŃelor sunt responsabili în faŃa consumatorilor şi a
organelor de control pentru calitatea produselor oferite spre vânzare şi răspund
pentru respectarea normelor de igienă, producere, prelucrare şi comercializare a
produselor.
Art.41. Pentru produsele de origine animală destinate comercializării,
producătorii au obligaŃia de a se înregistra la DSVSA, conform prevederilor
Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.
Art.42. Comercializarea produselor din carne, a laptelui, a produselor lactate
şi ale ouălor se va face în locuri special amenajate prevăzute cu vitrine
frigorifice/vitrine, asigurându-se normele de igienă.
Art.43. Vânzarea şi expunerea produselor se face numai pe mesele şi în
locurile repartizate de către Administratorul pieŃei, fiind interzisă vânzarea
produselor pe suprafaŃa căilor de circulaŃie, pe trotuare, pe paviment, cât şi în afara
sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele repartizate în cadrul pieŃei.

CAPITOLUL 9
RĂSPUNDERI ŞI SANCłIUNI CONTRAVENłIONALE
Art. 44. Constituie contravenŃii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiŃii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracŃiuni, şi se sancŃionează
după cum urmează:
1. Cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei:
A) - Utilizarea locurilor de vânzare fără acceptul administraŃiei pieŃei sau
neachitarea taxei zilnice, cât şi nepăstrarea bonurilor pentru control;
B) - Ocuparea unei suprafeŃe (masă sau platou) mai mare decât locul de
vânzare alocat.
2. Cu avertisment sau cu amendă între 100 lei şi 500 lei:
A) - Neafişarea etichetei de produs, a copiei după atestatul de producător şi a
copiei după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor
agricoli persoane fizice, a copiei după certificatul de înregistrare la registrul
comerŃului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi
individuale/întreprinderi familiale.
B) - Comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în incinta pieŃelor
neautorizaŃi.
C) - Nepăstrarea curăŃeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi ne
transportarea gunoiului la locurile special amenajate în cadrul pieŃei, ori de câte ori
este nevoie.
3. Cu avertisment sau cu amendă între 200 lei şi 400 lei:
- Neafişarea la locul de desfăşurare a activităŃii din zona publică, de către
persoane fizice, asociaŃii familiale sau persoane juridice, a numelui/denumirii, iar
pentru societăŃile comerciale şi a sediului social, aşa cum au fost înregistrate în
registrul comerŃului;
4. Cu avertisment sau cu amendă între 500 şi 2.500 lei:
- Neafişarea datelor de identificare a mărfurilor, a preŃurilor şi tarifelor
practicate la loc vizibil pentru fiecare produs.
5. Cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 20.000 lei şi după caz, sigilarea şi/sau
confiscarea mijlocului de măsurare:
- Utilizarea de mijloace de măsurat şi cântărit neverificate metrologic.
6. Cu amendă cuprinsă între 15.000 lei şi 22.500 lei :
- Închirierea sau desfăşurarea activităŃilor în spaŃiile care nu respectă cerinŃele
sanitare veterinare şi pentru siguranŃa alimentelor.
7. Cu amendă cuprinsă între 7.500 lei şi 15.000 lei:
- Vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producŃie proprie, în
baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit
legii.
8. Cu amendă cuprinsă între 15.000 lei şi 22.500 lei:
- Desfăşurarea activităŃilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de
exercitare a comerŃului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deŃin
un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor

din sectorul agricol valabil şi, care nu sunt obŃinute din propria ferma/gospodărie.
9. Cu amendă cuprinsă între 6.000 lei şi 8.000 lei:
- Cedarea, prin orice formă de contracte cu terŃi, de către comercianŃii
deŃinători prin contract de închiriere sau asociere cu administratorul pieŃei, a
structurilor de vânzare obŃinute în folosinŃă, precum şi a locurilor de vânzare
atribuite producătorilor agricoli.
10. Cu amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 1.500 lei:
- Neasigurarea cerinŃelor legale pentru produse industriale de a fi probate sau
verificate pentru produsele comercializate de către persoane fizice autorizate,
asociaŃii familiale sau persoane juridice, în zone publice, în structuri cu locaŃie fixă
sau temporară.
11. Cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 1.000 lei pentru persoane fizice:
- Utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu
nerespectarea prevederilor art.29.
12. Cu amendă cuprinsă între 870 lei şi 1.160 lei :
- StaŃionarea autovehiculelor riveranilor pe platoul descoperit al pieŃelor.
13. Cu amendă de 290 lei sau 435 lei:
- Accesul utilizatorilor pieŃei cu autovehicule a căror masă totală maximă
autorizată depăşeşte 3.5 tone.
Art.45. Constatarea contravenŃiilor şi aplicarea sancŃiunilor prevăzute în
prezentul Regulament se face de către Primarul Municipiului Orăştie prin
împuterniciŃii acestuia, Serviciul PoliŃia Locală sau alte organe de control abilitate
potrivit legii.
Art.46. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult
15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul
constatator făcând menŃiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul
normativ de stabilire a contravenŃiilor această posibilitate trebuie menŃionată în
mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopŃii zilei
următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când
serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru
următoare.
Art.47. În cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate ca refuzul achitării
taxei zilnice, a unui comportament necivilizat şi jignitor adus personalului
administraŃiei pieŃelor, clienŃilor, stări conflictuale între utilizatorii autorizaŃi ai
pieŃei, odată cu aplicarea sancŃiunii se dispune şi evacuarea utilizatorului
contravenient din incinta pieŃei, interzicându-i-se a mai comercializa produse în
incinta pieŃei.

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

