
ROMANIA
Judetul BACAU
Consiliullocal al comunei PLOPANA

HOTARARD

pentru actualizarea,, Regulamentului de organizare si functionare atargului
saptamanal", a tarifelor pentru folosirea temporara a locurilor publice din targul

comunal Plopana

Consiliul local al comunei Plopana judetul Bacau intrunit in sedinta

extraordinarain data de l0.ianuarie 2020;
lnbaza dispozitiilor art.l29 al.(2),1it.,d", din OUG nr 5712019 privind

Codul adminisatrativ

HOTARASTE:

Art. 1 . Cu data de 1febru arie 2020 se stabileste ,,Regulamentul de organizare

si functionare atargului saptamanal Plopana, actualizat" prevazut in Anexa 1, Anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.z. Cu data de 01 februarie 202A se stabilesc tarifele zilnice pentro folosirea
temporara a locurilor publice din targul comunal conform Anexei ffi.2 , Anexa care face

parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Incasarea tarifelor se va face de catre personalul din aparatul de

specialitate al primarului .

Art. . Hotararea nr.34 din29 iunie i2011 a Consiliului local comunal Plopana

se abroga
Art.s. Prczentahotarare se va afisa la sediul consiliului local comunal, in targul

comunal si se va inainta autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta

Consilier

Gheorghild Gabriel P

Plopana 10。 01。2020
Nr。 3 街



Anexa lla HCL nr3/10.01.2020

REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA SIFUNCTIONAREA TARGULUI
I      SAPTAMANAL DIN COMUNA PLOPANA

CAPITOLUL I
l.Denunlirea targului:

TARGUL SAPTAMANAL
2.Sediul targului;

DRLIMUL LIPOVEI
3.Denunlirea administratomlui targului

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEIPLOPANA
4.Autorizatia de mctionare acordata de autoritatea publica locala:

Autorizatia llr.2082/20.06。 2011

CAPITOLUL Ⅱ
TIPUL TARGULUISI CA‐ GORIA DE MARFURI COⅦ RCIALIZATE

l.Tipul targului:

Targ mixt

2。 Natura produselor si servic五 lor care se comercializeaza in targ:

‐marfuri industriale

…haine vechi(secOnd hand)
―mobila
…legume si fructe

…produse fast… food
―cereale si furtte

―anillrlale

―pasarl

3.Periodicitatea targului:
―saptamanl(mierCurea)
‐anual la balciul de"Ziua cmc五 `'

―anual la,,Ziua recoltei'',a doua dunlinica din luna octombrie

4.Orarul de functionare:
-05:00… 13:00

CAPITOLL「 L ⅡI

PLANUL TARGULUI
l.Cai principale de acces in zona:

la vest一 DN 2F
la sud― Dmmuljudetean Plopana‐ Li,ova

2,Spatii de parcare:

targul dispune de o parcare proprie amplasata in fata targului pe Drlllllul

juddean Plopana… Lipova

3。 Localizarea retelei electrice si a retclei de apa:

targul dispune de retea electrica si retea de apa

4。 Spatiile de depёzitare a deseurilor:



deseurile se depoziteazain containerul situat in incinta targului

CAPITOLUL IV" PREZENTAREA ANSAMBLULUI TARGULUI

l.Suprafatatotala 5557 mp din care :

- sectorul marfuri industriale, haine vechi, mobile, cereale, legume si fructe in
suprafata de 3557 mp ;

- targul de animale in suprafata de 2000 mp.

2.Materialul din care este construit platoul targului si caile de acces intarg
- platourile targului saptamanal sunt amenajate cu balast
- aleea din sectorul industrial este betonata
- celelalte cai de acces din targ sunt amenajate prin balstare.

3. Enumerareasectoarelor existente in targ destinate desfacerii de produse, precum si

numarul locurilor de vatuare aferent fiecarui sector :

- sectorul de marfuri industriale are un numar de 70 locuri ;

- sectorul de haine vechi are un numar de 20locuri ;

- sectorul de mobila are un numar de 5 locuri ;
- sectorul de legume si ftucte are un numar de 30 locuri ;

- sectorul de cereale are un numar de 20 locuri ;

- targul de animale are un numar de 90 locuri.

CAPITOLUL V
S ERVI C I ILE PPRE S TATE UTILIZ ATORIL OR TARGULUI

- Tipul serviciului oferit de administratorului targului :

-adminuistratorul targului creezaun cadru de desfasurare a activitatilor de

comercializarc a produselor in conditii optime potrivit legii.
- Serviciile care faciliteaza desfasurarea act\vitatii in cadrul targului

- spaliu amenajat pentru mdrfuri alimentare ;

- mese (tarabe) pentru expunere marfr;
- alei betonate sau balastate ;

- cdntar public pentru animale ;

- loc de parcare ;

-wc public ecologic ;

- punct administrativ ;

-punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatile comerciale ;

-targul este racordflareteaua electrica si are retea proprie de alimentare cu apa

CAPITOLUL VI
DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILTZ ATORILOR TARGULUI

Drepturile :

- sa se poata informa facil qsupra tarifelor practicate in targ ;

- sa poata praclicapreturile pe care le considera optime pentru comercializarei
marfurilor pe care le comercializeaza;



- sa fie informat asupra perioadei si orarului de functionare a targului ;

- sa aiba acces la toate serviciile oferite de administratia targului.
Obligatiile;

' - afisarea preturilor pentru produsele oferite lavanzare conform prevederilor
legale;
respectarea legislatiei privito ar e la desfacerea produselor;

- etalarea instrumentelor de masura care sa asigure vizibilitate cumparatorilor;
- folosirea numai a cantarelor verificate metrologic;
- mentinerea pernanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia si

transportarea gunoiului la containere;
- sa nu expuna marfurile in afara targului.

CAPITOLUL VII
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULU TARGULUI

Administratorul targului are urmatoarele drepturi si obligatii :

- elaboreazaregulamentul pentru organizarea si functionarea targului si il
supune spre aprobare autoritatilor publice locale;

- verifica dacautilizatorii pietii au calitatea de producator/comerciant, conforn
prevederilor legale;

- sprijina organele de control;
- controleaza daca mijloacele de masurare proprietatea utilizatorilor sunt

verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu
corespund prevederilr legale in domeniu;

CAPITOLUL VIII
DISPOZTII FINALE

Prezentul regulament va fi adus la cunostinta publica prin afisare, in incinta
targului saptamanal Plopana.

Nerespec tarea prezentului Regulament de catre personalul Administratiei
targului atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz,potrivi
prevederilor legale.

Nerespec tarea prezentului Regulament de catre utilizatorii targului atrage
raspunderea contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit prevederilor legale,
precum si pierderea dreptului de comerciaLizarc a produselor in targul saptamanal.

Presedinte de sedinta
Consilier
Gheorghild Gabriel


