ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL TECUCI
HOT Ă RÂRE NR39
DIN 28.02.2018
Privind: stabilirea formei de 2estiune, aprobare a re2ulamentului, caietului
de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a
pietelor si oborului Municipiului Tecuci.
Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Gala ţi;
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului :26133/23.02.2018
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în
datade 28.02.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrat ă sub nr.26135/23.02.2018;
- raportul de specialitate întocmit de Serviciul Juridic, înregistrat sub
nr.26134/23.02.2018;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate nr.1,4,5;
In baza prevederilor:
- art.12 alin 2, art.13 alin 2, lit.a) din OG nr.71/2002 actualizat ă;
- HG nr.955/2004 cu modific ările si completările ulterioare;
- art. 3 6 alin 2 lit.c) si lit.d) , alin 5 s i alin 6 pct. 1 4) din Legea nr.2 1 5/200 1
privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi comp1tări1e
ulterioare;
-art.45, alin 3 şi art.115 alinl, lit.b) si alin 6 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOT Ă R ĂŞ TE:
Art.1. Se aprobă modalitatea de gestiune indirect ă/ delegat ă ca formă de getiune
a serviciului de administrare a pieţelor si oborului, prin atribuire direct ă.
Art.2 Se aprobă delegarea gestiunii prin negociere direct ă a serviciu ui de
administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci.
Art.3. Se aprob ă regulamentul de func ţionare a pieţelor si oborului Municipiului
Tecuci, conform anexei nr. 1 ce face parte integrant ă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprob ă caietul de sarcini privind organizarea si funcţionare servciu1ui
de administrare a pie ţelor si oboruiui Municipiului Tecuci, conform anexei 2 ce face
parte integrant ă din prezenta hotărâre.
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Art.5.Se aprob ă contractul de concesiune prin gestiunea delegat ă a serviciului de
administrare a pie ţelor si Oborului Municipiului Tecuci, conform anexei nr.3 ce face
parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.6. Se transmite în folosin ţă, ca anexă la contractul de concesiune prin gestine
delegată a serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci,
prevăzute în anexa nr.4 ce face parte integrant ă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Durata contractului de concesiune este de 3 ani, începând cu data de
01.04.2018, cu respectarea graficului de ea1onare a pl ăţilor, conform anexei nr.5 ce
face parte integrant ă din prezenta hot ărâre.
Art.8. Se stabi1ete redeven ţa anuală privind contractul de concesiune prin
gestiune delegată a serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului
Tecuci în cuantum de 60.000 lei/an, respectiv 5000 lei/lun ă.
Art.9. Se împuternicete primarul Municipiului Tecuci - domnul C ătălin
Constantin Hurdubae, s ă perfecteze, modifice contractul de concesiune a serviciului de
administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci.
Art. 1O.Prezenta hot ărâre intră în vigoare la data de 01 .04.201 8.
Art. 11. Orice prevedere contrar ă prezentei se abrog ă.
Art. 1 2. Prezenta hot ărâre va fi dus ă la îndeplinire prin grij a Primarului
Municipiului Tecuci.
Art.13.Prezenta hot ărâre va f adus ă la cunotinţa publicului si a celor interesaţi
prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci.

SECRETAR
Jr. Vac3ache

PRE ŞEDINTE D
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
DIN
ţ 372&222O18
Privind: stabilirea formei de estiune, apobare a reu1amentu1ui, caietului de sarcini si a
contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborului
Municipiului Tecuci
Societatea Piete Prest Tec SRL, cu sediul social în municipiul Tecuci, str. 13
Septembrie nr.113, înmatriculat ă la O.R.C. sub nr. J17/385/2013, cod unic de înregistrare
fiscală R031434115, a fost infiintata in anul 2013 prin HCL nr. 21/28.02.2013, avand ca
obiect principal de activitate - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate. Societatea are ca asociat majoritar Consiliul Local Tecuci cu 95 % din partile
sociale si CUP Tecuci SRL cu 5%.
In urma controlului efectuat de Camera de Conturi a judetului Galati in cursul anului
2015, a fost emisa Decizia nr. 03/02.03.2015, cu termen de realizare la data de 31.05.2015.
Printre masurile dispuse de Camera de Conturi a judetului Galati a fost si masura nr. 3
care prevedea urmatoarele:

Veţi lua mă surile legale pentru constituirea garantiei in cuantumul prevazut la
Cap.IX, lit.j)din Caietul de sarcini aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Tecuci nr. 92/30.09.2013, precum si pentru inregistrarea in evidenta
financiar-contabila a redeventei datorata potrivit Contractului de concesiune nr.
16004JPJ/04.06.2013 incheiat cu Municipiul Tecuci si pentru achitarea integrala a
acesteia, inclusiv a majorarilor de intarziere datorate pentru nerespectarea termenelor
de plata si veti corecta exercitiile financiare respective.
Veti aduce la cunostinta Consiliului Local al Municipiului Tecuci, faptul ca in
conformitate cu prevederile legale, acesta are atributii pentru administrarea in conditii
de eficienta a bunurilor din domeniul public sau privat aI Unitatii AdministrativTeritoriale Municipiul Tecuci, pe de o parte si de adininistrare eficienta a bunurilor si
veniturilor gestionate de S.C. Piete Prest Tec S.R.L. Tecuci, la care are calitatea de
asociat majoritar, pe de alta parte, astfel ca hotararile acestuia trebiiie emise cu
respectarea prevederilor legale, inclusiv in ceea ce priveste modul de calcul si plata a
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pretului concesiuniilnivelului redeventei, care trebuie sa aiba Ia baza o fundamentare
economica reala si sa permita buna functionare a activitatii societatii, precum si
utilizarea in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a bunurilor din domniul
public si privat al Uriitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tecuci, date in
concesiune.
Urmare acestei masuri Municipiul Tecuci a emis urmatoarele facturi:
- factura nr. 1607/13.03.2015 in suma de 409.666.65 lei reprezentand redeventa aferenta
anului 2013 si penalitati de intarziere;
- factura nr. 1606/30.03.2015 in suma de 1.528.326 Iei, reprezentand redeventa aferenta
anului 2014 si penalitati de intarziere;
Ulterior au mai fost emise de catre Municipiul Tecuci facturi de penalitati in suma de

543.560.85 lei
Societatea Piete Prest Tec SRL a facut urmatoarele plati in contul datoriei:
- Anul 2015 - 421.560 lei;
- Anul 2016 - 409.422 lei;
- Anul 2017 - 277.943 lei
La data de 12.02.2018 din evidentele contabile ale Municipiului Tecuci, Societatea Piete
Prest Tec SRL Tecuci mai are de achitat suma de 1.358.596 lei compusa din penalitati in
suma de 1.183.443 lei si un debit in suma de 175.153 lei.
Pentru comercializarea produselor agroindustriale specifice: carne, branzeturi, legume,
flucte, flori, rasaduri, produse industriale de larg consum , Societatea Piete Prest Tec SRL
Tecuci, are incheiate contracte de inchiriere cu Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci,
pentru terenuri, spatii comerciale si cladiri administrative, valoarea totala a acestor contracte
este de 25.000 lei lunar fara TVA.
Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci are urmatoarea structura organizatorica:

1. Piata Centrala, in suprafata de 15.977,15 m2 , este cornpartimentata astfel:
a) Piata agroalimentara cu o suprafata totala de 4.120 m2 din care construita cu tonete 960
m2, este prevazuta cu 188 mese din fibra de sticla, platforma pietei este inconjurata cu 76
magazine din termopan avand toate utilitatile (chiuvete cu apa curenta, energie electrica). In
aceasta piata se comercializeaza Iegume, fructe, material saditor, seminte, etc. Optimizarea
calitatii aerului se face cu ajutorul unei instalatii de climatizare formata din ventilatoare cu aer
umed amplasate din loc in loc pe toata suprafata pietei.
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b) Piata de produse industriale cu o suprafata de 1.947 m2 este prevazuta cu 290 mese cu
blat din fibra de sticla si 5 1 magazine din termopan ce inconjoara platforma pietei, magazinele
avand aceleasi utilitati ca in piata agroalimentara. In aceasta piata se comercializeaza produse
industriale: imbracaminte, incaltaminte, produse chimice si de larg consum.
c) Hala de carne are o suprafata de 151 m2 si este dotata cu:
- vitrine figorifice, combine frigorifice
- boilere
instalatii de aer conditionat
- chiuvete
- sistem perdele de aer
- separatoare de grasimi montate la gurile de evacuare a apei menajere.
d) Hala de produse lactate are o suprafata de 158 m2. Este dotata cu chiuveta, apa curenta,
boiler electric si vitrine frigorifice . La intrarea in hala este montat un sistem perdele de aer
pentru optimizarea temperaturii si calitatii aerului.
2. Piata Progresul este situata in zona autogara si are o suprafata de 974 m2 . Este
inconjurata de tonete care sunt proprietatea agentilor economici, in administrarea pietei fiind
doar terenul. Pe platoul pietei sunt amplasate un numar de 24 mese din fibra de sticla.
3. Piata ,,Zona Industriala are o suprafata de 300 m2,si un grup sanitar. Pe platoul pietei
sunt amplasate un numar de 24 mese. Aceasta piata a fost construita in cursul anului 2017,
deoarece vechea piata a fost demolata la sfarsitul anului 2013 si nu mai exista nici o piata in
aceasta zona a orasului.
Analizand situatia economico-financiara a societatii Piete Prest Tec SRL pe ultimii 3 ani
se constata urmatoarele:
-in anul 2015 societatea a realizat venituri totale in suma de 2.806.635 lei si a inregistrat
cheltuieli in suma de 2.879.128 lei rezultand o pierdere de 72.493 lei, iar in anul 2016
veniturile totale realizate au fost in suma de 2.181.580 Iei si cheltuielile inregistrate in suma
de 1.766.260 lei rezultand un profit brut de 415.320 lei, impozitul pe profit fiind de 69.172
lei.
-in anul 2017 se constata ca veniturile totale realizate au fost in suma de 2.322.000 lei fata de
prevederile bugetare care au fost de 2.365.000 lei, gradul de realizare fiind de 98%. In

acelasi timp valoarea cheltuielilor inregistrate a fost de 2.089.000 lei, din care 49.049 lei
cheltuieli cu impozitul pe profit, rezultand un profit net de 233.285 lei. Avand in vedere ca la
data de 31.12.2017 societatea inregistreaza o pierdere contabila neacoperita de 1.209.000 lei,
tot profitul inregistrat se repartizeaza, conform Ordonan ţei nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societ ăţile naţionale, companiile naţionale i societ ăţile comerciale cu capital
integral sau maj oritar de stat, precum si la regiile autonome, pentru acoperirea pierderii
contabile. Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile de personal
care in anul 2017 au fost in suma de 1.348.000 lei, reprezentand 66 % din totalul
cheltuielilor.
La data de 3 1 . 1 2.20 1 7 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 146.144 lei, din
care: clienti total - 117.962 lei, din acestia restanti in suma de - 44.927 lei;
La aceiasi data de 3 1. 1 2.20 1 7 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de
1.601.537 lei, din care datorii catre Municipiul Tecuci in suma de 1.370.063 Iei reprezentand
cheltuielile cu redeventa aferenta lunilor in care societatea a fost scutita fara temei legal si
penalizarile aferente (acest lucru s-a intamplat in urma controlului efectuat de Camera de
Conturi ajudetului Galati). Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul consolidat
al statului la data de 31.12.2017. Disponibilitatile banesti afiate in conturi si casa erau la data de
31.12.2017 in suma de 237.563 lei.
Pentru anul 2018 societatea propune un buget de venituri si cheltuieli fundamentat pe
venituri totale in suma de 2.314.000 lei, inregistrand o reducere fata de realizarile anului
2017 cu 8.000 lei, datorata in principal terminarii la data de 3 l .03 .20 1 8 a Contractului de
prestari servicii rir. 27029/1614/25.05.2017, incheiat cu Municipiul Tecuci, al carui obiect il
constituie prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzand:
- servicii de dispecerat;
- servicii de monitorizare video;
si cheltuieli totale in suma de 2.252.000 lei, in crestere cu 10,39% fata de cheltuielile
inregistrate in anul 2017, datorata in principal cresterii cheltuielilor de personal fata de anul
2017 cu 12,61%, de la 1.348.000 lei la 1.518.000 lei. Desi pentru anul 2018 este prevazuta o
reducere de personal de la 44 salariati la 37 salariati (avand in vedere desfiintarea serviciului
de monitorizare video), cheltuielile de personal au crescut pe fondul masurilor guvarnamentale
de crestere a salariului minim de la 1.450 lei la 1.900 lei, trecerii contributiilor din sarcina
angajatorului in sarcina angajatului si aplicarii noii grille de salarizare incepand cu luna
ianuarie 20 1 8.Ponderea cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor crescand in anul 2018
la 67,40%.
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Mai sunt previzionate cheltuielj eu bunuri si servicii in suma de 670.000 lei, cheltuieli cu
impozite taxe si varsaminte in suma de 4.000 lei si cheltuieli de exploatare in suma de 60.000
Iei.
In totalul cheltuielilor previzionate pentru anul 2018 este inclusa si suma de 301.000 lei la
articolul de cheltuieli - cheltuieli privind chiriile, suma destinata acoperirii cheltuielilor cu
chiria pentru bunurile inchiriate de la soc C.U.P. Tecuci SRL.
In aceste conditii profitul net estimat pentru anul 2018 este de 52.000 lei.Pentru anul
2018 societatea si-a propus sa realizeze investitii din surse proprii in suma de 184.000 lei,
avand ca sursa de finantare a investitiilor, amortizarea acumulata in suma de 36.000 lei si din
profitul realizat in suma de 148.000 lei. Investitiile noi efectuate din surse proprii pentru
bunurile proprietate privata a operatorului economic se refera la construirea a 6 (sase) tonete in
piata din zona industriala. In cadrul capitolului ,,Dotari ,,(alte achizitii de imobilizari
corporale) s-au prevazut cheltuieli privind achizitia a 3 casute de lemn necesare pe perioada
functionarii patinoarului artificial, precum si dotarea cu mobilier si aparatura electronica a
minihotelului din piata centrala.
Asa cum am mentionat anterior la data de 12.02.2018 societatea Piete Prest Tec SRL
mai are de achitat catre Municipiul Tecuci suma de 1.358.596 lei compusa din penalitati in
suma de 1. 1 83 .443 lei si un debit in suma de 1 75. 153 lei. Avand in vedere faptul ca in anul
2017, cand societatea a realizat un profit net de 233.385 lei, a achitat catre Municipiul Tecuci
suma de 277.943 lei, iar din estimarile bugetare pe anul 2018 se observa ca veniturile scad
usor fata de anul anterior in timp ce cheltuielile cresc cu 10,39 %, ducand la diminuarea
profitului net cu 77,5 % si implicit a lichiditatilor societatii, rezulta ca in acest an societatea
nu mai este in masura sa faca plati in contul datoriei la nivelul facut in anii anteriori
impunandu-se astfel o reorganizare a societati si stabilirea unui plan de esalonare a datoriilor
pe o perioada de 3 ani.
Se propune astfel, diversificarea activitatilor desfasurate de soc. Piete Prest Tec SRL
prin atribuirea directa pe langa serviciul de administrare a pietelor si administrarea oborului,
incepand cu data de 01.04.2018. Prin aceasta operatiune veniturile estimate pentru anul 2018
vor creste cu circa 400.000 lei, in timp ce la capitolul cheltuieli se vor produce urmatoarele
modificari:
-la articolul - cheltuieli privind chiriile - unde este prevazuta suma de 301.000 lei, suma
destinata acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru bunurile inchiriate in acest moment de la soc
C.U.P. Tecuci SRL. aceasta urmeaza sa scada la 75.000 lei, diminuarea fiind de 226.000 lei(
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diminuare aferenta perioadei O 1 .04.-3 1 . 1 2.20 1 8, cand bunurile aferente serviciului de
administrare a pietelor si oborului vor fi date in administrare directa);
-la articolul- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice- acestea vor
creste cu suma de 45.000 lei, reprezentand redeventa pentru perioada 01 .04.- 3 1 . 12.201 8;
-la articolul-cheltuieli cu alte taxe si impozite -acestea vor creste cu suma de 80.000 lei,
reprezentand taxe si impozite pentru bunurile concesionate;
-la articolul-cheltuieli de personal -acestea vor creste cu circa 80.000 lei, avand in vedere
cresterea numarului de salariati cu inca 3 angajati de la data de 01.04.2018.
- la articolul - cheltuieli cu bunuri si servicii - se estimeaza o crestere a acestora cu suma de
120.000 lei( cheltuieli cu apa, energia si serviciile aferente activitatii de obor).
Sintetizand toate aceste influente, se estimeaza pentru anul 2018 venituri totale in suma de
2.714.000 lei si cheltuieli totale in suma de 2.351.000 Iei, rezultand un profit brut de 363.000
lei si crearea conditiilor pentru plata datoriei totale in suma de 1.409.000 lei (debit + penalitati
), pe o perioada de 3 ani, conform esalonarii anexate.
Având în vedere aceste aspecte, pentru a asigura prestarea serviciilor c ătre populaţie în condiţii
de continuitate, dar si de a recupera sumelor ce constituie prejudiciu, este necesar si oportun
delegarea gestiunii serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci prin
atribuire direct ă.

PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae

E.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MIJN[CIPRJL TECUCI
RAPORT DE SPECIALITATE
DIN5/3t/22o18
Privind: stabilirea formei de gestiune, aprobare a reu1amentu1ui, caietului de sarcini si a
contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborului
Municipiului Tecuci.
OG nr.71/2002 actualizat ă, prevede:
,,Art. 12. - (1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autorit ăţile administraţiei
publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mul ţi operatori cărora le
încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi
responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zis ă a serviciilor, precum şi la administrarea şi
exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realiz ării serviciilor.
(2) Gestiunea indirect ă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori
furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi:
a) societăţi comerciale pe ac ţiuni cu capital al unit ăţilor administrativ-teritoriale, înfiin ţate de
autorităţile administraţiei publice locale;
b) societăţi comerciale pe ac ţiuni cu capital privat, intern sau extern;
c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat.
Art. 13. - (1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor
liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi al confidenţialităţii şi cu respectarea
prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii şi ale regulamentului-cadru de delegare a
gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobate prin hot ărâre a Guvernului.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat se poate
realiza prin:
a) negociere direct ă, în cazul operatorilor cu capital al unit ăţilor administrativ-teritoriale,
înfiinţaţi de autorit ăţile administraţiei publice Iocale sau rezulta ţi ca urmare a reorganiz ării
administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat;
HG nr.955/2004 cu modificările si completările ulterioare, prevede la art. 1. - Prezentul
regulament-cadru stabile şte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desf şoară activitatea de
administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi
Po

reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia european ă pentru protecţia mediului şi dezvoltare
durabilă Recomandarea 1.130/1990 a Adun ării Parlamentare a Consiliului Europei, în Ordonan ţa
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, aprobat ă cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în
Ordonan ţa Guvernului nr. 2 1 /2002 privind gospod ărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobat ă cu
modificări prin Leea nr. 5 1 5/2002.
-

Potrivit acestor prevederi legale indiferent de forma de gestiune aleas ă de către consiliile
locale, serviciul de administrare a pie ţelor si oborului, funcţionează în baza unui regulament si a unui
caiet de sarcini care trebuie aprobate de c ătre autorit ăţile deliberative ale administra ţiei publice locale.
,

Legea nr.215/2001 republicat ă în 2007 cu modificările si completările ulterioare, prevede : Consiliul
local exercit ă atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, ora şului sau
Municipiului;
In exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local hot ărăşte darea în administrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public ă a comunei, ora şului sau municipiului, dup ă
caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condi ţiile legii;
Având în vedere cele expuse mai sus, consider ăm că proiectul de hotărâre îndep1inete
condiţiile de oportunitate si Iegalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea si aprobarea
consiliului local în forma iniţială.
,,

SERVICIUL JURIDIC
JR.
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ANEXA NR.1 LA HCL NR

3

/28.02.2018

REGULAMENT DE FUNC ŢIONARE
a Pieţelor Agroalimentare, Pia ţa industrială şi Oborul Tecuci
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Societatea Pieţe Prest Tec SRL, este o societate cu r ăspundere limitată,
înfiinţată în baza Legii nr.3 1/1 990 a societ ăţilor, republicată cu modificările si completările
ulterioare, unde UAT Municipiul Tecuci are calitatea de asociat.
Art.2 Societatea Pie ţe Prest Tec SRL Tecuci este o societate de utilitate public ă, ce
administreaz ă pieţe agroalimentare industriale si oborul amenaj ate pe raza administrativ
teritorială a Municipiului Tecuci.
Art.3. Potrivit prevederilor OG nr.7 1/2002 cu modific ările si completările ulterioare,
activitatea de administrare a pie ţelor agroalimentare , industriale si a oborului face parte din
serviciul de administrare a domeniului public si privat al unităţii administrativ teritoriale, care
prin modificările din luna noiembrie 2016 a Legii nr.51/2006 nu mai este considerat un
serviciu de utilitate publică.
Art.4. Potrivit prevederilor HG NR.955/2004 a normelor de aplicare a OG nr.71/2002,
indiferent de forma de gestiune, serviciul sau o parte din activit ăţile ce fac parte din serviciul
de administrare a domeniului public si privat, trebuie să funcţioneaze în baza unui regulament
de organizare si funcţionare aprobat prin hot ărârea consiliului local.
Art.5. Prezentul regulament stabile şte modalităţile de organizare a comer ţului în
zonele publice, condiţiile minime de dotare şi regulile de funcţionare a formelor specifice de
comerţ şi de prestări servicii în aceste zone.
Art.6. (1)Definiţii.
a) prin comerf în unele zone publice se înţelege activitatea de comercializare a
produselor şi serviciilor, desfaşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, pasaje publice,
drumnri publice şi străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, cu
excepţia celor administrate special.
b) piefe agroalimentare: structuri de vânzare destinate comercializ ării legumelor,
fucte1or, laptelui şi produselor locale, c ărnii şi produselor din carne, ou ălor, mierii şi
produselor apicole, produselor conservate, pe ştelui, florilor, inclusiv artificiale, şi a articolelor
pentru acestea, semin ţelor, cerealelor, p ăsărilor şi aninia1e1or mici, inclusiv a articolelor
pentru acestea, precum şi a unor articole de uz gospod ăresc, realizate de mica industrie sau de
micii meşteşugari, ca şi a unor articole nealimentare de cerere cnrent ă;
c) târguri: structuri de vânzare destinate comercializ ării legumelor, fructelor,
animalelor vii, inclusiv a articolelor necesare acestora, lânii, furajelor, cerealelor, semin ţelor,
produselor artizanale şi meşteşugăreşti, produselor industriale şi a materialelor de construc ţii;
d) bâlciuri: structuri de vrizare destinate comercializ ării produselor agroalimentare şi
nealimentare, artizanale, me şteşugăreşti şi activităţilor de agrernent destinate petrecerii
timpului liber;
e) pieţe mixte: structuri de vânzare destinate comercializ ării produselor şi serviciilor
specifice pieţelor agroalimentare şi târgurilor;
f) piefe volante: structuri de vânzare având utilit ăţile asigurate, respectiv ap ă, canal,
electricitate, destinate exercit ării comerţului cu amănuntul şi prestării de servicii c ătre
consumatori, din rulote, autovehicule speciale sau standuri dotate corespunz ător;
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sau periodic, destinate vânz ării obiectelor personale ale persoanelor fizice.
(2) În funcţie de perioada de func ţionare, pieţ ele agroaliinentare sunt de urm ătoarele
tipuri:

a) pieţe permanente, amplasate după necesităţile locale de regul ă în zonele de
atracţie comercial ă;

b) pieţe volante, amplasate dup ă necesităţile locale şi având o durată limită de
funcţionare în timpul zilei, organizate în zone stabilite de administra ţia publică locală.
(3) Târgurile pot fi:
a) generale - cuprinzând al ături de grupe de produse specifice agroalimentare şi o
gamă diversificată de produse industriale;
b) specializate - oferind spre vânzare o diversitate de produse din sectorul industrial
sau organizate pentru o grup ă de produse individualizată, cum ar fi: târgul de animale, târgul
de maşini auto, târgul de cerainic ă, târgul de animale de companie etc.
(4) Tipurile de pie ţe prevăzute la alin. (1) sunt denumite în continuare pia ţă.
Art.7 Servicii de administrare a domeniului public şi privat, reprezintă totalitatea
acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospod ăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi
exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele
decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.
CAPITOLUL 11 Amplasarea şi funcţionarea pieţelor
Art.8. Pe raza Municipiului Tecuci sunt amenajate urm ătoarele pieţe:
- Piaţa Centrală, situată în zona central ă a orau1ui , la confluen ţa străzilor: Gloriei,
Pieţei, 13 Septembrie, Traian si Artei
- Piata Progresul , situată în str. Transilvaniei , având acces si din str. Aleea
trandu1ui;
- Piaţa Industrială, situată în zona industrial ă a orau1ui, având acces din str. 1
Decembrie 1918, str. Cpt Ghe. Decusear ă si Aleea Teilor.
- Oborul , situat în str. Cuza Vod ă, nr. 1 04, într-o zonă intens circulată, datorită
funcţionării a numeroase societ ăţi cu obiect de activitate - vânz ările en gros a
materialelor de construc ţie.

Art.9. Piaţa Centrală este structurat ă astfel:
a) Piata agroalimentara cu o suprafata totala de 4.120 m2 din care construita cu tonete
960 m2 , este prevazuta cu 188 mese din fibra de sticla, platforma pietei este inconjurata cu 76
magazine din termopan avand toate utilitatile (chiuvete cu apa curenta, energie electrica). In
aceasta piata se comercializeaza legume, fructe, material saditor, seminte, etc. Optimizarea
calitatii aerului se face cu ajutorul unei instalatii de climatizare formata din ventilatoare cu aer
umed amplasate din loc in loc pe toata suprafata pietei.
b)Piata de produse industriale cu o suprafata de 1.947 m2 este prevazuta cu 290 mese
cu blat din fibra de sticla si 5 1 magazine din termopan ce inconjoara platforma pietei,
magazinele avand aceleasi utilitati ca in piata agroalimentara. In aceasta piata se
comercializeaza produse industriale: imbracaminte, incaltaminte, produse chimice si de larg
consum.
c) Hala de carne are o suprafata de 151 m2 si este dotata cu:
- vitrine frigorifice, combine frigorifice
- boilere
- instalatii de aer conditionat
- chiuvete
- sistem perdele de aer
- separatoare de grasirni montate la gurile de evacuare a apei menajere.
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I-Iala cle proc1iiseIactate ate o suprafata Je 158 m2 . Pste dott M cu chinveti, pa
curenta, boiler electric si vitrine frigorifice . La intrarea in hala este montat un sistem perdele
de aer pentru optimizarea temperaturii si calitatii aerului.
Art.10. Piata Progresul este situata in zona autogara si are o suprafata de 974 m2 . Este
inconjurata de tonete care sunt proprietatea agentilor economici, in administrarea pietei fiind
doar terenul. Pe platoul pietei sunt amplasate un numar de 24 mese din fibra de sticla.
Art.11. Piata ,,Zona Industriala are o suprafata de 300 m2 ,si un grup sanitar. Pe

platoul pietei sunt amplasate un numar de 24 mese. Aceasta piata a fost construita in
cursul anului 20 1 7deoarece vechea piata a fost demolata la sfarsitul anului 2013 si nu
mai exista nici o piata in aceasta zona a orasului..
Art.12.(1) Oborul este situat pe strada Cuza Vod ă nr. 104, are o suprafaţă împrejmuită
de49.806 mp şi este împ ărţit în sectoare destinate comer ţului cu ovine , caprine , porcine
bovine , cabaline, precum ş i materiale lemnose , furaje , cereale.
(2)Spaţiul de desfaşurare a acestor activit ăţi este împrejmuit cu un gard din
prefabricate din beton, fiind pavat cu bolovani de râu , balast şi asfalt.
(3)La intrare în Obor exist ă o construcţie din zid compus ă din două încăperi , una
pentru paz ă , iar alta pentru salaria ţi.
Art.13 Orarul de funcţionare a pieţelor este:
- luni - sâmbătă orele 7,30 - 16,00
-în zilele de târg (joi si duminic ă) orele 6,30 - 16,00
Art.14. Orarul de func ţionare a oborului este:
- luni - sâmbătă orele 7,30 - 16,00
-în zilele de târg (joi si duminică) orele 6,30 - 16,00.

CAPITOLUL 111. Cerinţele de dotare a pie ţelor
Art. 1 5.(1) Ansamblul pieţei ce asigură următoarele dotări este format din:
• Platou parţial acoperit pentru valorificarea produselor proaspete;
• Platou acoperit pentru comercializarea produselor industriale;
• Hală acoperită pentru comercializare carne;
• Hală acoperită pentru comercializare lapte şi produse din lapte.
(2) Toate sunt dotate cu instalaţii sanitare, electrice, ap ă potabil ă, vitrine frigorifice,
dotări PS.I.
Art.16. Dotarea Oborului.
(1) Pe latura de nord sunt amplasate b ărăci metalice închiriate pentru activit ăţi
sezoniere , diferitelor societ ăţi comerciale (1 - 1 5 august) când este iarmarocul tradi ţional la
Tecuci, sau în zilele de j oi şi duminică (zile de târg)
(2)In partea de nord-est sunt construc ţii din zid folosite ca magazii.
(3)In obor pe lânga dot ările menţionate, mai sunt şi containere ermetic inchise pentru
animale moarte , un spaţiu special amenajat pentru animalele suspecte a fi bolnave , iar la
intrarea în Obor este amplasat un dezinfector.
(4)Aprovizionarea cu ap ă se face din sursa de ap ă a oraşului , printr-o conductă
montată într-un bazin din beton mozaicat cu 12 jeturi (guri de ap ă).
(5)Oborul este dotat cu un grup social sanitar cu patru cabine, care are fos ă betonată ,
iar pereţii cabinelor sunt construi ţi din cărămidă .
(6) Pentru reziduuri exist ă pubele şi containere care se ridic ă ori de câte ori este
nevoie.După terminarea zilelor de târg se efectueaz ă curăţenia şi dezinfecţia atât în obor cât şi
la grupul sanitar.

CAPITOLUL IV. UTILIZATORII PIE ŢELOR AGROALIMENTARE.
Art. 1 7.Utilizatorii pie ţei agroalimentare Tecuci sunt:

_______________-Produc ătorii a ricoliinclivicluali ce pned certificaLdupxoductor sau persoanele ce
sunt trecute pe certificatul de produc ător cu viza valabil ă pe trimestrul în care î şi
valorifică produsele.
-Agenţi economici PF, AF, SNC, SRL sau salariaţii acestora cu carte de munc ă .
-Alţi potenţiali utilizatori care exercit ă o activitate comercial ă cu amănuntul, potrivit
Legii (însoţiţi de documente de provenien ţă a mărfii).
Art.18. Disciplina Pieţei - Atribuţiile şi responsabilităţile adininistraţiei pieţei.

18.1.Curăţenia, ordiuea publică în piaţă
Pentru vânzarea de lapte şi a produselor din lapte esle obligatoriu:
a). Asigurarea condi ţiilor igienice conform legislaţiiei în vigoare.
b). Menţinerea în stare de func ţionare a vitrinelor frigorifice şi a instalţiei de apă caldă şi rece
c). Obligativitatea de a purta halat alb to ţi comercianţii şi menţinerea în permanenţă a ordinii
şi curăţeniei.
d). Administraţia pieţei este obligată să colaboreze cu Poli ţia Locală si alte organe abilitate
pentru a asigura desf ăşurarea unui comerţ la standardele prev ăzute de lege.
e.) Administraţia pieţelor este obligată să menţină ordinea şi curăţenia în platourile acoperite
şi parţial acoperite şi nu va permite parcarea ma şinilor decât în locuri stabilite.
f). Administraţia pieţelor este obligată să asigure fiecărui agent economic şi producător
agricol o singură tarabă în interiorul pieţei, pentru a satisface cerin ţele tuturor producătorilor
agricoli
g). In hala de carne şi hala de brânzeturi se asigur ă o singură vitrină frigorific ă la producătorii
agricoli şi la agenţii economici.
h) Administraţia pieţei va urmări ca dotările pieţei să nu fie degradate de utilizatori (interzis a
se interveni cu suduri sau modific ări la tarabele din pieţe.
i) Administraţia pieţei va urmări şi este obligată să respecte legislaţia în vigoare, privind
modul de utilizare a halei de carne, halei de produse lactate şi a sectorului de p ăsări în
colaborare cu Direc ţia Sanitar-veterinară si Poliţia Locală
j). Administraţia pieţei este obligată să ia măsuri în a nu fi blocate drumurile de acces în pia ţă,
iar maşinile care fac aprovizionarea cu marf ă se descarcă şi apoi vor fi parcate în sectorul
adecvat.
k) Administraţia pieţei va respecta programul de func ţionare astfel:
1). Administraţia pieţei are obligaţia de a elibera utilizatorilor numai cântare cu verificare
metrologică la zi.
m). Salubrizarea sectoarelor pie ţei va fi efectuat ă zilnic, sau ori de câte ori este necesar.
n) Administraţia pieţei este obligată să verifice ca utilizatorii tarabelor s ă nu facă subânchirieri
o). Administraţia pieţei va taxa acele persoane ce au tarabe în exteriorul pie ţei şi nu le
folosesc, dar ţin marfa în magazinaj
18.2. Deasemenea se verific ă dacă o persoană ocupă o tarab ă şi acea tarabă e taxată
lunar, persoana str ăină de contact va plăti zilnic conform H.C.L.
18.3 Administraţia pieţei răspunde de taxarea corect ă a tuturor utilizatorilor pie ţei.Se va
elibera chitanţă şi factură fiscală, pentru toate spaţiile şi tarabele cu contract, iar pentru
utilizatori, produc ători agricoli, agenţi economici ce îşi desfăşoară activitatea fră spaţiu
adecvat, se vor elibera bilete forfetare (pia ţa produse agroalimentare, obor)

Art.19. 1)repturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei
19.1. Activitatea de comer ţ se efectueaz ă numai în magazinele specializate, pe tarabele
metalice, mesele de fibr ă şi mesele mozaicate.
19.2. Utilizatorii pieţei ( agenţii economici ) trebuie s ă aibă autorizaţie de funcţionare din
partea Primăriei Tecuci.
19.3. Este interzis cu des ăvârşire vânzarea oric ăror produse pe suprafeţele destinate circulaţiei
pietonilor sau vchiculelor din piaţă, precum şi blocarea celorlalte c ăi de acces
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19.5. Este interzis cu des ăvârşire aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare,
alterate sau degradate.
19.6. Este interzis ă comercializarea în piaţă a produselor alimentare ambalate şi preambalate.
19.7. Comercializarea în piaţă a produselor de origine alimentar ă se va face numai în spa ţiile
special amenaj ate , în condi ţii sanitar-veterinare conform legisla ţiei în vigoare
19.8. Comercianţii din piaţă vor păstra în permanenţă curăţenia la locul unde îşi desfăşoară
activitatea, iar ambalajele şi deşeurile rămase, sunt obligaţi să le ducă la europubel ă .
19.9. Fiecare comerciant, persoan ă fizică sau juridică, este obligat să aibă un comportament
civilizat şi să nu stânjenească activitatea celorlal ţi comercianţi.
19.10. Utilizatorii pieţii ce nu achită la timp taxele, sau sunt recalcitran ţi se vor evacua din
piaţă .
19.11. Toţi utilizatorii pieţii vor plăti taxele privind folosirea locurilor publice de desfacere,
conform H.C.L.
1912.Utilizatorii pieţei vor plăti taxa în perioada 24-30(3 1)ale lunii în curs, pentru luna
viitoare. Dac ă nu plătesc taxa în termenul menţionat, administraţia pieţei este obligată să
evacueze acel agent economic.
19.13. Neplata chiriei, conform H.C.L. prezente anuleaz ă automat contractul de închiriere
tarabă .
19.14. Utilizatorii de piaţă vor efectua cânt ărirea numai cu mijloace de m ăsurare cu
autorizaţia metrologică valabilă .
19.15. Utilizatorul de piaţă ce va fi prins de administraţia pieţei sau de alte organe c ă fură la
cntar prin diverse mijloace, este automat eliminat din pia ţă .
19.16.In piaţa alimentar ă este interzis ă comercializarea substanţelor toxice, inflamabile sau
explozive, de orice fel şi a armelor de foc şi muniţii.
Art.20 Piaţa din Zona industrială şi Piaţa Progresul
20.1. Administraţia pieţei are obligaţia de a menţine curăţenia şi buna funcţionare a instalaţiei
de apă şi iluminat.
20.2. Administraţia pieţei are obligaţia de a nu permite comercializarea produselor lactate.
20.3.Utilizatorii pieţei vor respecta acela şi regulament de funcţionare ca cel al pieţei centrale
Tecuci.
Art.21. Piaţa de produse industriale
21.1. Obligaţiile Administraţiei pieţei
a). Să menţină în perfect ă curăţenie suprafeţele utilizate
b). Să funcţioneze iluminatul public
c). Să urmărească taxarea corect ă şi la timp, conform H.C.L.
Art.22. Obligaţiile utilizatorilor din Pia ţa de produse industriale
22.1. S ă aibă autorizaţie de funcţionare de la Primăria Tecuci.
22.2. Chiria se va pl ăti anticipat pentru luna urm ătoare în perioada 24-30(3 1) ale lunii în
curs.Agenţii economici ce nu se vor conforma, se vor evacua din pia ţă şi li se va anula
autorizaţia de funcţionare.
22.3. Se interzice agenţilor economici să ocupe căile de acces cu marfă, deoarece se încalc ă
normele P. S.I. Cei ce nu respect ă aceste obligaţii vor fi evacuaţi din piaţă .
22.4. Agenţii economici care au mese închiriate nu au voie s ă facă modificări la gratare sau
mese. Cei ce nu respect ă aceste obligaţii li se va anula autorizaţia de funcţionare.
22.5. Agenţii cconomici nu au voie s ă subânchirieze mesele altei societ ăţi comerciale
22.6. Fiecare agent economic are obliga ţia de a păstra curăţenia la locul unde î şi desfăşoară
activitatea.
Art.23. Oborul Tecuci
23.1. Atribuţiile şi obligaţiile Administraţiei pieţelor şi oborul ui.

A1rninitraţia pieţelnr şi ohoriiliii va asigllra firnc ţionar-ea nhorului în zilele 1e- t ărg

conform prevederilor legale .În municipiul Tecuci zilele de târg sunt joia şi duminica.
b). Păstrarea în perfect ă stare de funcţionare a dotărilor din acest sector (iluminat, ap ă curentă,
grup sanitar)
c). Taxarea utilizatorilor oborului se va face conform H.C.L.
d). Colaborarea Administra ţiei pieţelor şi oborului cu organele de control abilitate.
e). Administraţia pieţei va urmări să se elibereze facturi fiscale şi chitanţe pentru agenţii
economici cu contract, iar la ceilal ţi se vor elibera bonuri cle forfetare.
f). Programul de funcţ ionare a oborului:
- luni - sâmbătă orele 7,30 - 16,00
-în zilele de târg (joi si duminică) orele 6,30 - 16,00
h). Agenţii economici care comercializeaz ă cherestea şi nu îşi plătesc locul conform H.C.L.
anticipat pentru luna urm ătoare nu vor fi primi ţi în obor.
Art.24. Obligaţiile utilizatorilor de Obor
24.1. Agenţii economici trebuie s ă aibă autorizaţie de funcţionare eliberat ă de Primăria Tecuci
24.2. Agenţii economici ce lasă marfa în obor se vor taxa conform H.C.L., taxa fiind compus ă
din două părţi distincte:
- taxă marfă
- taxă teren
24.3. Agenţii economici care nu îşi plătesc taxa pe teren anticipat, la casieria unit ăţii în
perioada 24 - 3 0 (3 1) ale lunii pentru luna urm ătoare nu vor fi primi ţi în obor.
25.4.Toţi utilizatorii de obor sunt obligaţi să păstrze bonurile de forfetare ; în caz de control
vor fi taxaţi din nou, dacă nu le posedă .
Art. 25.Răspunderi şi sancţiuni aplicate utilizatorilor:
Art. 25.1. Persoanele fizice sau juridice care nu au autoriza ţie de funcţionare , vor fi
sancţionaţi cu amendă :
- 200 - 500 lei (persoane fizice);
- 500 - 1000 lei (persoanejuridice)
Art.25.2. Aceleaşi amenzi vor fi aplicate şi pentru următoarelor abateri:
a)vănzarea produselor pe c ăile de acces ale pietonilor sau maşinilor (piaţă, obor);
b)vânzarea de produse murdare, alterate, degradate;
c) nepăstrarea curăţeniei la locul de desf ăşurare a activităţii;
d) utilizatorii de piaţă ce au un comportament necivilizat fa ţă de personalul
Administraţiei pieţei şi alte persoane;
e) parcarea în locuri rezervate organelor de control;
f) cei ce refuză taxa de forfetare zilnic ă ;
g) agenţii economici care aduc modific ări la tarabe, magazine ducând şi la evacuarea
lor din piaţă :

Art.26. Dispoziţii finale.
26. 1. Prezentul regulament se completeaz ă cu legislaţia în domeniu.
26.2. Orice rnodificare legislativ ă în acest domeniu, are prioritate în aplicabilitate fa ţă de
prezentul regulament.
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CAIET DE SARCINI PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A
PIEŢELOR Si OBORULUI TECUCI.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabile şte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se
desfaşoară activitatea de administrarea pie ţelor si oborului municipiului Tecuci, în
conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană
pentru protec ţia mediului şi dezvoltare durabil ă - Recomandarea 1. 1 30/1 990 a Adun ării
Parlamentare a Consiliului Europei, în Ordonan ţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeriiului public şi privat de interes
local, aprobat ă cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobat ă cu modificări prin Legea nr.
5 1 5/2002.
Art. 2. - Serviciul public de administrare a pie ţelor si oborului municipiului Tecuci se
desiăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controleaz ă gestionarea
serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat pe plan local.
Art. 3. - (1) Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplic ă serviciului de administrare a
pieţelor si oborului, denumit în continuare serviciu de administrare.
(2) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul caiet de sarcini au
caracter minimal.

CAPITOLUL 11
Definiţii
Art. 4. - Pentru definirea obiectului prezentului caiet de sarcini se folosesc urm ătorii termeni:

a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local
sau judeţean, desfaşurate din iniţiativă şi sub organizarea autorit ăţilor administraţiei publice
locale, prin care se asigur ă, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi
modernizarea localit ăţilor, dezvoltarea durabil ă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane,
precum şi condiţii normale de munc ă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale;
b) domeniul privat al unit ăţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi
imobile intrate în proprietatea unit ăţilor administrativ-teritoriale prin modalit ăţile prevăzute de
lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora;
c) domeniul public aI unit ăţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi
imobile aflate în proprietatea public ă a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii
sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori jude ţean şi care nu au fost
declarate prin lege bunuri de uz s ău de interes public naţional;
d) infrastructura edilitar-urban ă - ansamblul bunurilor mobile şi irnobile dobândite potrivit
legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echiparnente func ţionale, dotări
specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfa şurării unor activităţi
edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urban ă face parte din domeniul public sau privat
a1 unităţilor administrativ-teritoriale şi este supus ă regimului juridic al propriet ăţii publice sau

Dot rivit
e) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea ac ţiunilor şi
activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea
bunurilor din domeniul public şi privat al unit ăţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele
date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL 111
Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului
Tecuci
Art. 5. - Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare
pieţelor si oborului Municipiului Tecuci constituie obliga ţia exclusivă a autorităţilor
administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora
intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiv ă ale acestor autorit ăţi.
Art. 6. - Funcţionarea serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci ca activitate , se va face în condi ţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile
lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ
ridicat.
Art. 7. - Activit ăţile de administrare a pieţelor si oborului Municipiului Tecuci vor asigura:
a) satisfacerea cerin ţelor şi nevoilor de utilitate public ă ale comunităţilor locale;
b) continuitatea serviciului;
c) ridicarea continu ă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;
d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unit ăţilor administrativteritoriale;
e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit;
f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igien ă şi sănătate publică.
Art. 8. - (1) Serviciile de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci
prestate/furnizate trebuie s ă îndeplineasc ă la nivelul beneficiarilor indicatorii de performan ţă
aprobaţi de consiliul local Tecuci, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a
pieţelor si oborului.
(2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliul local, vor respecta cadrul general stabilit
în acest scop în prezentul caiet de sarcini.

Gestiunea serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci
Art. 11. - Gestiunea serviciului de administrare a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci este
indirectă prin atribuire directă , conform prevederilor art. 12 alin 2, coroborat cu art.13 alin 2
lit.a) din OG nr.71/2002 actualizat ă.
Art. 12. - (1) In cazul gestiunii indirecte, desfa şurarea activit ăţilor specifice serviciilor de
administrare a pieţelor si oborului se va realiza prin încredin ţarea parţială sau totală a
realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat c ătre unul sau mai mulţi
operatori.

CAPITOLUL IV
Rcalizarea serviciului de administrare a pie ţelor si oborului
Art. 1 5.- Exercitarea formelor specifice de comer ţ pe domeniul public şi privat se va face cu
respectarea normelor legale.
Art. 16 - (1) În scopul desf ăşurării activităţilor de comerţ în zonele publice, autorit ăţile
administraţ iei publice locale vor organiza pie ţe ş i vor amenaj a perimetre teritoriale delimitate,
afectate acestui scop.
(2) Tipurile de pieţe care vor putea fi organizate în zonele publice sunt:
a) pieţele agroalimentare, care sunt ansambluri sau numai locuri special amenajate şi
organizate pentru aprovizionarea popula ţiei cu produse agroalimentare şi care se amplaseaz ă
de obicei în zonele din mediul urban, func ţionând după un program zilnic de dou ă-trei ori pe
săptămână sau săptămânal, cu asigurarea spaţiilor pentru produc ători în condiţii optime;
b) târgurile publice, care sunt destinate vânz ării-cump ărării de produse agricole,
agroalimentare, agroindustriale sau industriale;
c) oboarele destinate vânz ării-cump ărării animalelor, care se organizeaz ă în mediul rural şi în
mod excepţional la periferia localit ăţilor urbane;
d) bâlciurile, care reprezint ă combinaţii între una dintre formele de pia ţă menţionate la lit. a),
b) şi c), având ca scop prestarea de servicii comerciale şi desfăşurarea de activităţi distractive
pentru populaţie.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale vor amplasa, vor realiza şi vor organiza pieţele,
respectând următoarele condiţii:
a) încadrarea pieţelor din punct de vedere constructiv în planul urbanistic general;
b) realizarea unui acces facil al popula ţiei spre şi în piaţă;
c) asigurarea leg ăturilor cu arterele principale de penetra ţie din zonele de producţie;
d) asigurarea de spaţiu suficient pentru desf ăşurarea întregii activit ăţi specifice pieţelor;
e) asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule, cu semnaliz ările corespunzătoare.
(4) Pieţele vor funcţiona pe baza autorizaţiei de funcţionare eliberate de primar.
(5) Autorizaţia de funcţionare va fi eliberat ă doar după obţinerea avizelor legale: certificat de
urbanism, autorizaţie de construcţie, avizul autorităţii locale de sănătate public ă, avizul
poliţiei, al centrului judeţean de metrologie şi al agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului,
al inspectoratelor teritoriale de prevenire a incendiilor, avize pentru utilit ăţi, dacă este cazul
extinderii pieţelor actuale sau înfiinţarea de noi pie ţe de desfacere.
(6) Funcţionarea târgurilor, bâlciurilor şi oboarelor va fi supravegheat ă de către primarul
localităţii pe al cărei teritoriu sunt organizate acestea.
(7) Pieţele vor fi dotate cu toate serviciile care faciliteaz ă desfăşurarea activit ăţii în condiţii
optime, conform legilor în vigoare, dimensionate în func ţie de numărul locurilor de vânzare şi
de tipul de piaţă.
(8) In oboare şi în pieţe mixte, în plus faţă de prevederile alin. (7), se vor asigura spa ţii special
amenajate pentru animalele suspecte de a fi bolnave şi containere ermetice, din o ţel, pentru
animalele moarte.
(9) Salubrizarea pie ţelor se va face zilnic şi ori de câte ori este nevoie.
(1 O) Boxele din ha]e, magazinele, unit ăţilc prestatoare de servicii din incinta pie ţei pot fi date
în administrare privat ă, prin licitaţie public ă, pe bază de contract conform legii.

(1 1) Programul pieţei_vaf stabi]it şi_va_fi_afisaf vizihil în perimetrLadministrativ al pie ţci.__
(1 2) Orice utilizator al pie ţei va afi şa datele de identificare a m ărfurilor, a pre ţurilor şi a
tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fiecare produs/serviciu comercializat.
(1 3) Activităţile de comerţ şi cle prestări de servicii în perimetrul pie ţelor se vor desfăşura
numai în spaţiile afectate fiec ărui comerciant/prestator de servicii, fiind interzise vânz ările şi
prestările de servicii pe suprafaţa căilor de circulaţie sau în parc ări.
(14) Regulamentul propriu de func ţionare al pieţelor va fi afi şat în perimetrul biroului
administrativ al pieţei.
CAPITOLUL Iv. MOTIVAŢIA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI PRIN
ATRIBUIRE DIRECTĂ.
Art.17. SITUAŢIA ACTUALĂ A PIEŢELOR ŞI OBORULUI MUNICIPIULUI
TECUCI
17.1. Pe raza Municipiului Tecuci sunt amenajate urm ătoarele pieţe:
- Piaţa Centrală, situată în zona central ă a orau1ui , la confluen ţa străzilor: Gloriei,
Pieţei, 13 Septembrie, Traian si Artei
- Piata Progresul , situată în str. Transilvaniei , având acces si din str. Aleea
trandu1ui;
- Piaţa Industrială, situată în zona industrial ă a orau1ui, avnd acces din str. 1
Decembrie 1918, str. Cpt Ghe. Decusear ă si Aleea Teilor.
- Oborul , situat în str. Cuza Vod ă, nr. 1 04, într-o zonă intens circulat ă, datorită
funcţionării a numeroase societăţi cu obiect de activitate - vânz ările en gros a
materialelor de construc ţie.
17.2. Piaţa Centrală este structurat ă astfel:
a) Piata agroaliinentara cu o suprafata totala de 4.120 ni2 din care construita cu tonete
960 m2, este prevazuta cu 188 mese din fibra de sticla., platforma pietei este inconjurata cu 76
magazine din termopan avand toate utilitatile (chiuvete cu apa curenta, energie electrica). In
aceasta piata se comercializeaza legume, fiucte, material saditor, seminte, etc. Optimizarea
calitatii aerului se face cu ajutorul unei instalatii de climatizare formata din ventilatoare cu aer
umed amplasate din loc in loc pe toata suprafata pietei.
b) Piata de produse industriale cu o suprafata de 1.947 m2 este prevazuta cu 290 mese
cu blat din fibra de sticla si 5 1 magazine din termopan ce inconjoara platforma pietei,
magazinele avand aceleasi utilitati ca in piata agroalimentara. In aceasta piata se
comercializeaza produse industriale: imbracaminte, incaltaminte, produse chimice si de larg
consum.
c) Hala de carne are o suprafata de 151 m2 si este dotata cu:
- vitrine figorifice, combine frigorifice
- boilere
- instalatii de aer conditionat
- chiuvete
- sistem perdele de aer
- separatoare de grasimi montate la gurile de evacuare a apei menajere.
d) Hala de produse lactate are o suprafata de 158 m2. Este dotata cu chiuveta, apa
curenta, boiler electric si vitrine figorifice . La intrarea in hala este montat un sistem perdele
de aer pentru optimizarea temperaturii si calitatii aerului.
17.3. Piata Progresul este situata in zona autogara si are o suprafata de 974 ni2 . Este
inconjurata de tonete care sunt proprietatea agentilor economici, in administrarea pietei fiind
doar terenul. Pe platoul pietei sunt amplasate un numar de 24 mese din fibra de sticla.

platoul pietei sunt amplasate un numar de 24 mese. Aceasta piata a fost construita in
cursul anului 20 1 7deoarece vechea piata a fost demolata la sfarsitul anului 2013 si nu
mai exista nici o piata in aceasta zona a orasului..
17.5 Oborul este situat pe strada Cuza Vod ă nr. 104 , are o suprafaţă împrejmuită
de49.806 mp şi este împărţit în sectoare destinate comer ţului cu ovine , caprine , porcine
bovine , cabaline, precum şi materiale lemnose , furaje, cereale.
17.6.Spaţiul de desfăşurare a acestor activit ăţi este împrejmuit cu un gard din
prefabricate din beton , fiind pavat cu bolovani de râu , balast şi asfalt.
17.7La intrare în Obor exist ă o construcţie din zid compusă din două încăperi , una
pentru pază , iar alta pentru salaria ţi.
Art. 17.8 Lnastructura edilitar- gospod ărească aferentă serviciului de administare a
pieţelor si oborului municipiului Tecuci este exploatată de către Pieţe Prest Tec SRL , în baza
unui contract de închiriere încheiat cu Compania de Utilit ăţi Publice Tecuci SRL.
Art.18. SITUAŢIA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII PIEŢE PREST TEC SRL
18.1. Societatea Piete Prest Tec SRL, cu sediul social în municipiul Tecuci, str. 13
Septembrie nr.113, înmatriculat ă la O.R.C. sub nr. J17/385/2013, cod unic de înregistrare
fiscală R031434115, a fost infîintata in anul 2013 prin HCL rir. 21/28.02.2013, avand ca
obiect principal de activitate - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
inchiriate. Societatea are ca asociat majoritar Consiliul Local Tecuci cu 95 % din partile
sociale si CUP Tecuci SRL cu 5%.
In urma controlului efectuat de Camera de Conturi a judetului Galati in cursul anului
2015, a fost emisa Decizia nr. 03/02.03.2015, cu termen de realizare la data de 31.05.2015.
Printre masurile dispuse de Camera de Conturi a judetului Galati a fost si masura nr. 3
care prevedea unnatoarele:
Veţi lua măsurile legale pentru constituirea garantiei in cuantumulprevazut la Cap.IX
lit.j)din Caietul de sarcini aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tecuci
nr. 92130.09.2013, precum si pentru inregistrarea in evidenta jinanciar-contabila a
redeventei datorata potrivit Contractului de concesiune nr. 160041PJ/04. 06.2013 incheiat cu
Municipiul Tecuci si pentru achitarea integrala a acesteia, inclusiv a majorarilor de
intarziere datorate pentru nerespectarea termenelor de plata si veti corecta exercitiile
jinanciare respective.
Veti aduce la cunostinta Consiliului Local al Municipiului Tecuci, faptul ca in conformitate
cu prevederile legale, acesta are atributii pentru administrarea in conditii de ejicienta a
bunurilor din domeniul public sau privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul
Tecuci, pe de o parte si de administrare ejicienta a bunurilor si veniturilor gestionate de S. C.
Piete Prest Tec S. R. L. Tecuci, la care are calitatea de asociat majoritar, pe de alta parte,
astfel ca hotararile acestuia trebuie emise cu respectarea prevederilor legale, inclusiv in ceea
ce priveste modul de calcul si plata a pretului concesiunii/nivelului redeventei, care trebuie
sa aiba la baza ofundamentare economica reala si sapermita bunafunctionare a activitatii
societatii, precum si utilizarea in conditii de ejicienta, ejicacitate si economicitate a bunurilor
din domniul public si privat al Unitatii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tecuci, date in
concesiune.
Urmare acestei masuri Municipiul Tecuci a emis urmatoarele facturi:
- factura nr. 1607/13.03.2015 in suma de 409.666.65 lei reprezentand redeventa aferenta
anului 2013 si penalitati de intarziere;
- factura rir. 1 606/3 0.03 .20 1 5 in suma de 1.528.326 lei, reprezentand redeventa aferenta
anului 2014 si penalitati de intarziere;
Ulterior au mai fost emise de catre Municipiul Tecuci facturi de penalitati in suma de
543.560.85 lei
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FcSRL_a it_urmatoar1e plafi ircontu1datoriei:
- Anul 2015 - 421.560 lei;
- Anul 2016 - 409.422 lei;
- Anul 2017 - 277.943 lei
La data de 1 2.02.20 1 8 din evidentele contabile ale Municipiului Tecuci, Societatea Piete
Prest Tec SRL Tecuci mai are de achitat suma de 1.358.596 lei compusa din penalitati in
suma de 1.183.443 lei si un debit in suma de 175.153 lei.
18.2. Analizand situatia economico-financiara a societatii Piete Prest Tec SRL pe ultimii 3
ani se constata urmatoarele:
-in anul 2015 societatea a realizat venituri totale in suma de 2.806.635 Iei si a inregistrat
cheltuieli in suma de 2.879.128 lei rezultand o pierdere de 72.493 lei, iar in anul 2016
veniturile totale realizate au fost in suma de 2.181.580 lei si cheltuielile inregistrate in suma
de 1.766.260 lei rezultand un profit brut de 415.320 lei, impozitul pe profit fiind de 69.172
lei.
-in anul 2017 se constata ca veniturile totale realizate au fost in suma de 2.322.000 lei fata
de prevederile bugetare care au fost de 2.365.000 Iei, gradul de realizare fiind de 98%. In
acelasi timp valoarea cheltuielilor inregistrate a fost de 2.089.000 lei, din care 49.049 lei
cheltuieli cu impozitul pe profit, rezultand un profit net de 233.285 lei. Avand in vedere ca
la data de 3 1 . 12.20 1 7 societatea inregistreaza o pierdere contabila neacoperita de 1.209.000
lei, tot profitul inregistrat se repartizeaza, conform Ordonan ţei nr. 64/2001 privind
repartizarea profitului 1a societ ăţile naţionale, companiile naţionale si societăţile comerciale
cu capital integral sau maj oritar de stat, precum si la regiile autonome, pentru acoperirea
pierderii contabile. Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile de
personal care in anul 2017 au fost in suma de 1.348.000 lei, reprezentand 66 % din totalul
cheltuielilor.
18.3. La data de 3 1 . 1 2.20 1 7 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 146.144
lei, din care: clienti total - 117.962 lei , din acestia restanti in suma de - 44.927 lei;
18.4 La aceiasi data de 31.12.2017 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de
1.601.537 lei, din care datorii catre Municipiul Tecuci in suma de 1.370.063 lei reprezentand
cheltuielile cu redeventa aferenta lunilor in care societatea a fost scutita fara temei legal si
penalizarile aferente (acest lucru s-a intamplat in urma controlului efectuat de Camera de
Conturi a judetului Galati). Societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul
consolidat al statului la data de 31.12.2017. Disponibilitatile banesti aflate in conturi si casa
erau la data de 31.12.2017 in suma de 237.563 lei.
18.5.Pentru anul 2018 societatea propune un buget de venituri si cheltuieli fundamentat pe
venituri totale in suina de 2.314.000 lei, inregistrand o reducere fata de realizarile anului
2017 cu 8.000 lei, datorata in principal terminarii la data de 31.03.2018 a Contractului de
prestari servicii nr. 27029/1614/25.05.2017, incheiat cu Municipiul Tecuci, al carui obiect il
constituie prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzand:
- servicii de dispecerat;
- servicii de monitorizare video;
si cheltuieli totale in suma de 2.252.000 Iei, in crestere cu 10,39 1/o fata de cheltuielile
inregistrate in anul 2017, datorata in principal cresterii cheltuielilor de personal fata de anul
2017 cu 12,61%, de la 1.348.000 lei la 1.518.000 lei. Desi pentru anul 2018 este prevazuta o
reducere de personal de la 44 salariati la 37 salariati (avand in vedere desfiintarea serviciului
de monitorizare video), cheltuielile de personal au crescut pe fondul masurilor
guvarnamentale de crestere a salariului minim de la 1.450 lei la 1.900 lei,, trecerii
contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului si aplicarii noii grille de
salarizare incepand cu luna ianuarie 2018.Ponderea cheltuielilor de personai in totalul
cheltuielilor crescand in anul 2018 la 67,40%.
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impozite taxe si varsaminte in suma de 4.000 Iei si cheltuieli de exploatare in suma de 60.000

lei.
18.6. In totalul cheltuielilor previzionate pentru anul 2018 este inclusa si suma de 301.000
lei la articolul de cheltuieli - cheltuieli privind chiriile, suma destinata acoperirii

cheltuielilor cu chiria pentru bunurile inchiriate de la soc C.U.P. Tecuci SRL.
18.7. In aceste conditii profitul net estimat pentru anul 2018 este de 52.000 lei.Pentru
anul 2018 societatea si-a propus sa realizeze investitii din surse proprii in suma de 184.000
lei, avand ca sursa de finantare a investitiilor, amortizarea acumulata in suma de 36.000 lei si
din profitul realizat in suma de 148.000 lei. Investitiile noi efectuate din surse proprii pentru
bunurile proprietate privata a operatorului economic se refera la construirea a 6 (sase) tonete
in piata din zona industriala. In cadrul capitolului Dotari (alte achizitii de imobilizari
corporale) s-au prevazut cheltuieli privind achizitia a 3 casute de lemn necesare pe perioada
functionarii patinoarului artificial, precum si dotarea cu mobilier si aparatura electronica a
minihotelului din piata centrala.
18.8. Asa cum am mentionat anterior la data de 12.02.2018 societatea Piete Prest Tec
SRL mai are de achitat catre Municipiul Tecuci suma de 1.358.596 lei compusa din penalitati
in suma de 1.183.443 lei si un debit in suma de 175.153 lei. Avand in vedere faptul ca in anul
2017, cand societatea a realizat un profit net de 233.385 lei, a achitat catre Muriicipiul Tecuci
suma de 277.943 lei, iar din estimarile bugetare pe anul 2018 se observa ca veniturile scad
usor fata de anul anterior in timp ce cheltuielile cresc cu 10,39 %, ducand la diminuarea
profitului net cu 77,5 % si implicit a lichiditatilor societatii, rezulta ca in acest an societatea
nu mai este in masura sa faca plati in contul datoriei la nivelul facut in anii anteriori
impunandu-se astfel o reorganizare a societati si stabilirea unui plan de esalonare a datoriilor
pe o perioada de 3 ani.
18.9. Se propune astfel, diversificarea activitatilor desfasurate de soc. Piete Prest Tec
SRL , prin atribuirea directa pe langa serviciul de administrare a pietelor si administrarea
oborului, incepand cu data de 01.04.2018. Prin aceasta operatiune veniturile estimate pentru
anul 2018 vor creste cu circa 400.000 lei, in timp ce la capitolul cheltuieli se vor produce
urmatoarele modificari:
-la articolul - cheltuieli privind chiriile - unde este prevazuta suma de 301.000 lei, suma
destinata acoperirii cheltuielilor cu chiria pentru bunurile inchiriate in acest moment de la soc
C.U.P. Tecuci SRL. aceasta urmeaza sa scada la 75.000 lei, diminuarea fiind de 226.000 lei(
diminuare aferenta perioadei 0 1 .04.-3 1 . 1 2.20 1 8, cand bunurile aferente serviciului de
administrare a pietelor si oborului vor fi date in administrare directa);
-la articolul- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice- acestea vor
creste cu suma de 45.000 Iei, reprezentand redeventa pentru perioada 0 1 .04.- 3 1 . 1 2.20 1 8;
-la articolul-cheltuieli cu alte taxe si impozite-acestea vor creste cu suma de 80.000 Iei,
reprezentand taxe si impozite pentru bunurile concesionate;
-la articolul-cheltuieli de personal-acestea vor creste cu circa 80.000 lei, avand in vedere
cresterea numarului de salariati cu inca 3 angajati de la data de 01.04.2018.
- la articolul - cheltuieli cu bunuri si servicii - se estimeaza o crestere a acestora cu suma de
120.000 lei( cheltuieli cu apa, energia si serviciile aferente activitatii de obor).
18.10. Sintetizand toate aceste influente, se estimeaza pentru anul 2018 venituri totale in
suma de 2.714.000 lei si cheltuieli totale in suma de 2.351.000 lei, rezultand un profit brut de
363.000 lei si crearea conditiilor pentru plata datoriei totale in suma de 1.409.000 lei
(
debit + penal itati ), pe o perioada de 3 ani, conform esalonarii anexate.

18.11. Astfel, pentru a asigura atât un serviciu de calitate cet ăţenilor municipiului,
dar si pentru a da posibi1itatea societăţii de a exploata în condiţii de eficienţă si
eficacitate bunurile ce constituie infrastructurta serviciului de administrarea a pie ţelor

_ i_ohnru1iii, inc1uivc1e

chita_dehituLlnstituie_prejudiciu_st2biljtde c ătre_C2mcri
de Conturi Galaţi, delegarea gestiunii acestui serviciu prin atribuirea direct ă este cea
mai oportun ă soluţie pentru realizarea scopului inen ţionat.
iA

CAPITOLUL V
Drepturile şi obligaţiile ale operatorilor şi beneficiarilor de serviciului de administrare a
pieţelor si oborului.
Art.19.1. Operatorul are urm ătoarele drepturi si obligaţii:
a). Asigurarea condiţiilor igienice conform legislaţiiei în vigoare.
b). Menţinerea în stare de func ţionare a vitrinelor frigorifice şi a instalţiei de apă caldă şi rece
c). Obligativitatea de a purta halat alb to ţi comercianţii şi menţinerea în permanenţă a ordinii
şi curăţeniei.
d). Administraţia pieţei este obligată să colaboreze cu Poliţia Locală si alte organe abilitate
pentru a asigura desf ăşurarea unui comerţ la standardele prev ăzute de lege.
e.) Administraţia pieţelor este obligat ă să menţină ordinea şi curăţenia în platourile acoperite
şi parţial acoperite şi nu va permite parcarea ma şinilor decât în locuri stabilite.
f). Administraţia pieţelor este obligat ă să asigure fiecărui agent economic şi producător
agricol o singură tarabă în interiorul pieţei, pentru a satisface cerinţele tuturor produc ătorilor
agricoli
g). In hala de carne şi hala de brânzeturi se asigur ă o singură vitrină frigorifică la producătorii
agricoli şi la agenţii economici.
h) Administraţia pieţei va urmări ca dotările pieţei să nu fie degradate de utilizatori (interzis a
se interveni cu suduri sau modific ări la tarabele din pieţe.
i) Administraţia pieţei va urmări şi este obligată să respecte legislaţia în vigoare, privind
modul de utilizare a halei de carne, halei de produse lactate şi a sectorului de p ăsări în
colaborare cu Direc ţia Sanitar-veterinar ă si Poliţia Locală
j). Administraţia pieţei este obligată să ia măsuri în a nu fi blocate drumurile de acces în piaţă,
iar maşinile care fac aprovizionarea cu marl ă se descarc ă şi apoi vor fi parcate în sectorul
adecvat.
k) Administraţia pieţei va respecta programul de func ţionare astfel:
1). Administraţia pieţei are obligaţia de a elibera utilizatorilor numai cântare cu verificare
metrologică la zi.
m). Salubrizarea sectoarelor pie ţei va fi efectuată zilnic, sau ori de câte ori este necesar.
n) Administraţia pieţei este obligat ă să verifice ca utilizatorii tarabelor s ă nu facă subânchirieri
o). Administraţia pieţei va taxa acele persoane ce au tarabe în exteriorul pie ţei şi nu le
folosesc, dar ţin marfa în magazinaj
19.2. De asemenea se verific ă dacă o persoană ocupă o tarab ă şi acea tarabă e taxată lunar,
persoana str ăină de contact va pl ăti zilnic conform H.C.L.
19.3 Administraţia pieţei răspunde de taxarea corect ă a tuturor utilizatorilor pieţei.Se va
elibera chitanţă şi factură fiscală, pentru toate spaţiile şi tarabele cu contract, iar pentru
utilizatori, produc ători agricoli, agenţi economici ce îşi desiăşoară activitatea iără spaţiu
adecvat, se vor elibera bilete forfetare (pia ţa produse agroalimentare, obor).
Art.20 Drepturile i obliga ţiile utilizatorilor.
20. 1 .Activitatea de comerţ se efectueaz ă numai în rnagazinele specializate, pe tarabele
metalice, inesele de fibr ă şi mesele mozaicate.
20.2. Utilizatorii pieţei ( agenţii economici ) trebuie s ă aibă autorizaţie de funcţionare din
partea Prirnăriei Tecuci.
203. Este interzis cu des ăvârşire vânzarea oric ăror produse pe suprafe ţele destinate circulaţiei
pietonilor sau vehiculelor din piaţă, precum şi blocarea celorlalte c ăi de acces

.20.4. Toţi uti1i7.atoripieţei surit ohliga ţi a afi şa preţtil produselor la loc vizihi1
20.5. Este interzis cu des ăvârşire aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare,
alterate sau degradate.
20.6. Este interzis ă comercializarea în piaţă a produselor alimentare ambalate şi preambalate.
20.7. Comercializarea în piaţă a produselor de origine alimentar ă se va face numai în spa ţiile
special amenajate , în condiţii sanitar-veterinare conform legislaţiei în vigoare
20.8. Comercianţii din piaţă vor păstra în permanenţă curăţenia Ia locul unde î şi desfăşoară
activitatea, iar ambalajele şi deşeurile rămase, sunt obligaţi să le ducă la europubelă .
20.9. Fiecare comerciant, persoan ă fizică sau juridică, este obligat s ă aibă un comportament
civilizat şi să nu stânj eneasc ă activitatea celorlal ţi comercianţi
20.10. Utilizatorii pieţii ce nu achită la timp taxele, sau sunt recalcitran ţi se vor evacua din
piaţă .
20.11. Toţi utilizatorii pieţii vor plăti taxele privind folosirea locurilor publice de desfacere,
conform H.C.L.
20.12.Utilizatorii pieţei vor plăti taxa în perioada 24-30(3 1)ale lunii în curs, pentru luna
viitoare. Dac ă nu plătesc taxa în termenul menţionat, administraţia pieţei este obligată să
evacueze acel agent economic.
20.13. Neplata chiriei, conform H.C.L. prezente anuleaz ă automat contractul de închiriere
tarabă .
20.14. Utilizatorii de piaţă vor efectua cânt ărirea numai cu mijloace de m ăsurare cu
autorizaţia metrologic ă valabilă .
20.15. Utilizatorul de piaţă ce va fi prins de administraţia pieţei sau de alte organe c ă fură la
cântarprin diverse mijloace, este automat eliminat din pia ţă .
20.16.In piaţa alimentară este interzis ă comercializarea substanţelor toxice, infiamabile sau
explozive, de orice fel şi a armelor de foc şi muniţii.

CAPITOLUL vI.
DURATA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI.
Art.21. Durata contractului de delegarea a gestiunii este de 3 ani de la data încheierii acestuia.
Art.22. Dac ă operatorul nu respect ă graficul de ea1onare la plat ă , ce face parte integrant ă din
contract, în primul an de delegare, contractul se rezilieaz ă de drept, fără nicio procedură
prealabilă si fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecat ă.
Art.23. Dac ă se constată că nerespectarea graficului de ea1onare în primul an de delegare
este datorată de managementul defectuos al societ ăţii, rezilierea contractului va avea ca efect
i antrenarea r ăspunderii civile a administratorului
CAPITOLUL vII
Finanţarea serviciilor de administrare a pie ţelor si oborului
Art. 24. - (1)În primul an de delegare a gestiunii, investi ţiile aferente infrastructurii
serviciului, care vor avea un caracter de urgen ţă si necesitate vor fi realizate de c ătre
autoritatea delegant ă, în speţă Municipiul Tecuci.
Art. 25. - Cheltuielile curente pentru asigurarea func ţionării propriu-zise a serviciilor de
administrare a pieţelor si oborului şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti
specifice acestora, respectiv pentru între ţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii
edilitar-urbane aferente, se asigur ă prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, pre ţurilor
sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor
furnizate/prestate sau prin subven ţii de la bugetul local, cu respectarea urm ătoarelor condiţii:

-

organizarea si desf ş i:irirea -pe principii Si criterii-cornerciiIe_ şi_concuren ţia1e a-activit ţii
prestate;
b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor;
c) reflectarea costului efectiv al furniz ării/prest ării serviciilor de administrare a domeniului
public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului biletelor sau ale taxelor locale
practicate;
d) ajustarea periodic ă a preţurilor, tarifelor şi taxelor;
e) recuperarea integral ă a cheltuielilor prin tarife, pre ţul biletelor sau prin taxele locale;
f) acoperirea prin tarife, pre ţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a
cheltuielilor curente de func ţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului
public şi privat;
g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specif1ce
infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin pre ţ, tarif sau tax ă în cazul gestiunii
directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.

CAPITOLUL VII
Preţuri, tarife şi taxe
Art. 26. - (1) Nivelul preţurilor şi!sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a
pieţelor si oborului se fundamenteaz ă pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a
costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente
împrumuturilor contractate, a obliga ţiilor ce deriv ă din contractul de delegare a gestiunii şi
include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvolt ării şi modernizării infrastructurii
edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului.
(2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de c ătre consiliul local.
(3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hot ărâri ale consiliului local,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al fumiz ării!prestării serviciilor de administrare a pie ţelor si
oborului
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de între ţinere şi exploatare;
c) să descuraj eze consumul excesiv şi risipa;
d) să încurajeze exploatarea ef1cient ă a serviciilor de administrare a domeniului public şi
privat şi protecţia mediului;
e) să încurajeze investi ţiile de capital;
f) să respecte autonomia f1nanciar ă a operatorului.
(5) Metodologia de fundamentare a nivelului pre ţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare
a acestora se vor stabili de consiliul local.

Art.27. - (1) Aplicarea de c ătre operatori a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate conform
art.26 este obligatorie.
(2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie s ă respecte urm ătoarele cerinţe:
a) asigurarea furniz ării/prestării serviciilor de administrare a pie ţelor si oborului nivelurile de
calitate şi la indicatorii de performan ţă stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini,
regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, dup ă caz;

_h)rea]i7are unui raportliae/cost câLmi hirn pentn] serviciile cle.administrare pie ţelor i

oborului şi privat furnizatelprestate pe perioada angaj at ă şi asigurarea unui echilibru între
riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
c) asigurarea exploat ării şi întreţinerii eficiente a bunurilor apar ţinând domeniului public şi
privat al unităţ ilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a pie ţelor si
oborului.

CAPITOLUL VIII
Răspunderi şi sancţiuni
Art. 28. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului caiet de sarcini atrage r ăspunderea
disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul s ă sancţioneze operatorul prestator de
servicii de administrare a pie ţelor si oborului în cazul în care acesta nu furnizeaz ă!nu
prestează servîciile de administrare a pie ţelor si oborului la nivelul indicatorilor de calitate şi
de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin:
a) aplicarea unor penaliz ări corespunz ătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de
mari pentru a determina operatornl s ă remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi
definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor de administrare a
domeniului public şi privat;
b) revocarea hot ărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de
delegare a gestiunii dac ă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constat ă încălcarea
repetată a obligaţiilor contractuale.
(3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunic ă autorităţii naţionale de reglementare.
(4) In situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorit ăţile administraţiei publice locale pot solicita
autorităţii naţionale de reglementare anularea licen ţei de operare.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale
Art. 29. - Prezentul caiet de sarcini face parte integrant ă din contractul de delegare a gestiunii
serviciului de administrarea a pie ţelor si oborului Municipiului Tecuci.
Art.30 Graficul de ea1onare la plat ă a debitului constatat de c ătre Camera de Conturi ca
prejudiciu constituie anexa la contractul de delegare a gestiunii.
Art.3 1. Prezentul caiet de sarcini se completeaz ă cu prevederile legale în domeniu.
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CONTRACT- CADJ de deegare & geune prin coneesîune a se can1nipnb1ic de
administrare, intretîaiere si epIoatare a ,pielor agro-aiinientare din Munkipiul Tœwi,
-

incheiatastazi
.
în teiiaciad pevedetiiordonanteiGuveraiuiui
nr. 71 din 29 august 2OZisdorganizaiea-ti fianctionarea servicîiior pui ice de adininistrare
a doaieniuiui public si ptivat de intercs Iecaî aprobata prin Legça mr. 3
, Q003, ale legii nr..
5V2006, a smîciilorcom, itare4euti1îtati Pubike si âl eH.CL. nr....

CA

1Paeeonietaaite

• Municipiui Tcuci,, eu sediui în T
l Decmbrie 191 Sir-ii şprezeaatat lgai prin
doinnul Ptimar CfflinC, onstainfinHardubae, iin icelitate eeunceat,pedeo.:part,
Si

Societatea Pieţe Prest Tec ISRL Ikeud eu :sedinl in Tecauî,, su 18 SEPTEMBIUE
NR.IB înrgistrata ia )ficiad Reistnlui aertidaai aiai sub nr. 85/2932.i3, zod
•unic de inregistraie 31- 3415 9 reprezentata pain 41. Gaosu l)aaid avand functia de director
general/adinuuslaator, an calrtate deconcesionar, pe de aita parte a interveaaitprezentaal oaalaact.
coiacesiane
Art. 1
Obaectul .ciactidni i1 ;enStituie .ddegarea 4egestivaae prin concesivae :a
serviciuluîpubiic L& adiffinistrare,
iktare, .coaastrnire, naodernizare si intretinere, .a pietdor
agioalaanentare, a bazarelor, targuralor sa âboarélor dan naunicipaad Tecaaca sa
p1oatarea
bauaaarilor proprietate p lili sau ptivata de utilitate publica. la vederca ddegatii de gestiaane,
concedentul :ccesioneaza direct eatre Smiaafta Picte Prest Tec SRL Tecci bunurile
prevăzute în anexa la HL aar
as~W-21 &Ifs sa fac parte antetă daaapiezentui coaatract
-

,
-

.Art. .2 —]a deni1area coala. •talui,
a)bunuti deretur

ionaaul vazannatoardecategtiidebunuri

Cenla1e Tecuc)
b)bunuti proprîi :: tota]itatea î

reaiitesice sevor.aiizadeeatre.eoncesionar

c) buauri depreivare : buauri ce vo.l stabiiite de coiaun acord intr parti, couforn acteior
normative ir vigoare,ia dapreivariL. aiea-prirnîrebunuriiorce fa obîectui conesiunii va
fi consernnata in :Pr0ce51 care se va inclaeia in acest .scop in eriaea de 33 zile .de Ia
semnarea co tuiUi de délçgare,degestiuneprin zconcesiune, care cor:ituie Aexa nr. 2.
uia contractului
Art. 3.1.. - Durafa o

tuluieste de 3 iii,incepand.cu dtade 0042018..

32 Dacă ceesioaanil nu respectă graflcUi de esalonare la plat ă , ce eœ parte antegraniă dan
contract, înrirntiI an de .delegare, :coatraetu1 se rezilieaz ă & dre, ără nicio proceduiă
prealabiiă si ă a
33 .Dacă se eonstată eă irespectarea ,graIcatlai de :esaionare în prirnui .an de •delegare este
dalorată de nanageinentu1 deectuos Ui societăţii, rezilierea contractuluî va avea ca efect şi
anlxenaaea răspunderii civiie ainistratonilui.
Axt.4.1. În cazid in eare concesînaarul respectà gmficulde e şaionare a piăţilor.pe 4arata
preze!atIlIui eontract şi seupereaii aga oii,poateso1icitacuclpu ţin î5îna1ate
de încetarea de drept a con
rei11ngiieaacestaia,prin act aonal, cu aenegocierea
elauzelor conxatu3a1e.
Att42
vaaan ţaînssconconalui.iIptin 15 :ide,-inainte eeai1uieoattctiaUi
şi va de narapaucedan 4eîncrediareaserieiii1uii1e:adaiiin area*ioaneiaiuIUipublie şi pri1at
conform .pauri1or1.gUie.

nînnalva1llati conee4ntIilui a redevelaanuaia in
Axt. 5 i—Pentni enulconcesion
•suina .de6O.0O0ii., respectiv 5000ună.
52 :!derenta vai reac. tuaiizataa

iatinaclie4e x.ini1atiei.

lai 3cazul
. descliis la.-------------------.----53. Redeventa se va acliita in contUi
:inaorari de izxtarziere conform actelor jxonative in
iniarzieaii la i1ata, concesionaiul va:su
vigoare ia data efectuarii plati[or. .caleUiate ia suana datarala, pezxlia fiecare zi de iiatarziere, în
cuaaatuande O03%.pentIu aaezidetarzieae, aoîcaîlasumadmrat&

cptuxiIeoncedentUiva
a verica, orj 3de eate cri eoxrsidera 3necesar, prin
Ait. 6,.1 - :Concedent 3are
repaezentantii saî, iaodui in c....se de.suara, activitatea de adaninislrarc, iniretinere si

2

expatare a .pietelor :agro-aimentare àm .auinicpiu1 Tecuci si iobi1e1e coicesionate, precum si
nWdull in care sunt vaorficate acestea
62. [a .incetarea contractuiui de
egare de gestiune prin eoesiune, partie vor botari
privire la:bunuriie prpri.i si bunuriie de .preivare.
turileconcesionaruIuî

Ait. 7 - Coiacesionarul are dreptui sasi
aizeze in ruod d.irect .periseul sî raspundereasa,
activitatea de adnunrstrare, antretaner si exploatare n paetelor agmfflimentare dan auuacapau
Tecuci.si aterenului afereaatacestora la bouilui.
Aat.8. Cencesionarui are drptu1 de=a reMiza pe teren obiectivle stal.îiite
aorit ea poblica Ioca1a;

si aprobate de-=
-

Art9 Concesionarul are dreptui de a .culce fructele reziItate din activitatea de admiriistrare,
întretinere si expioaiare a jiete1or agalinaeaatare .din mudicipîul Tecuci sî a terenu1ui aferent
acestora si a oborului.
Ait.iO.. Conces7ionaau1 are daetul de a înlaeia eontraete, conventii, etc cu tertii, pentru
asigurarea si vâodficarea bunuriior ce nc îobieet&*i œmeeimidî e in eonditiiie iegii, fara a pratea
lransferaacestora drepturi1e dobazadite priaeontract&*1 del&*1egare le estiuiae praane
OI

O1pi1or

Aat. :ji - :Sa predea conoesionarului inruaeade 30 ilede la seanaiarea eontractu1ui àedelegare
:de gestiune prîza eoncesinne, terenu1 iiber de rciai. in staae pzaau.aresiaiteî;peru
.carenfost:eoaoesionat;

Art.I2.. Sa.nu Î1 1Wbure :pe zoncesîmw în exepditioldrepturi1or .
Ait..13Sa notifice concesioaarul..cu privire ia Aparitîa .oricaror p jaarari de na ua sa adaaea
atiaigeredrpturilor.eoncesionaru1ui;
Ait.14 Sa faciliteze coaioesionaailui azatorizarea laacrarilor î iiavestitîilor pe terenul ce .fnce
obiectul prezentului contaact de deiegare .ide ,gestiaaare prin caneesiune, in conformitate cu
rIernentaziie1[eaie in vigaare;
Oaiiieeoncesionaiutui.

Art5 - .Sa asigaare .adzainistrarca, intretizaerea .si
lutarea iete1or agro1inrentare idin
mmiicipiul ciici,a terenulaaî œnceâonût .si dborùlùî in ,ruîient
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- Sa adminisireze, irretina si exploateze ia mod
ur.ipiu1 Tecuc
terenul
rentcestoia.

Ari.

ct pietele ago-alinenare din

Art. 17 Sa piateasca redeventa ia valoareasi •in niodul prevazut eoatract;
Art.l S. Să efectueze pl ăţîle piivind deiiitiil restant, conforii g ficului de eşaioaare, prevăzut de
HCLnr. /2011-

At. 9. Concesionarul este obligat sa respecte coaditii:le iiipuse de natura bunului, prevederile
legai in vigoare privind aormele de pr<tectie laactiunea focu, protectia niediuiui, folosirea si
convarea patrinionîului; Ia cazul ia care •ccia*esionazul seeaza existenta sau posibiiitatea
existentei uaiei cauze de natura sa conduca la iaaposili1itatea raiizarii obiectivuiui pzezetaiIui
conirict, va aotitica de indata acest fapt concedenteiui, ia terieu de 30 ziie de Ia cunoasterea
cauzei,, ia vederea luarii naasurilor ce se impun pezitn. asigurarea contiauitatii exploatarii bunului
ln cazul ia care concesionanii procluce pgube concedentului cu ocazia desfasurarii activitatii
de adiiainistrare, intretinere si expioatare a pieteior agroalimeatare si oboruiui din municipiu1
Tecuci, concesionarul se obliga sa supoite toate coiasecintele de ordin material sau de altanatura.

Irograrnni lucrarilor de invcstitii pcntru inodernii rebi1itari, dezvtari de caji,
Azt. 20.. În primui an de deiegare agestiunii serviciuini, invcstiiiie de:stiictă înece§ùate şi nzezaţă
la bunuriie ce constituie :infrasiructu,u sericiuiui de admiunistrare :a pieteior si zboru1ni de vor
iiealiza de cătreccedezitdapă o procedmâmprebatà& căiie consliul Iooal.
CA iPITOLIIL
'V
,,M Rapuu&rea contraetnala
Art. 21 Peainerespeclarea oliligatiilor staii1ite piincontractul de delegare de gesliune prin
concesiune, partea in culpa datoreaza:celeilalte partidegmigubiri in faactie cle prejudiciuiprodus;
in caz de neacopezire integraia a prejudicîuiui prkas, paal ;iprejudiciata poate soiicita acozdarea
de dauae in conapietare, ptrivitozitiiloruluîconaun.
-

Ait22 Forta majora exonereaza de rapundere p-aI!tea oare o iavoca in coizditiile legii, cu
cerinta notificarii scaise prealaiiile a cdeiiaite paiti,, in terrnen de 5 (ciraci) ziie de la aparitia
cauzei de foatanajora.
-

Azt. 23 CazUl fortuit exonereaza de raspivadere partaa care il iinvoca, cu conditia iaotifiearii
sciise iaa temaen ide 3 (trei) zilede iaproducen, cunaulate icu conditia:corafirmarii de catre eealaita
parte a existentei sau neexisteziteî cazUlzaî fartuit in caz de n econifirmare, paia care a
urmeaza sa raspunda pentzu prejudic.izii cauzal, iu cQzaditîiie IegiÎ.
-

Ait.24 indicatoiii .de perfonnantapni' ,~înd eaIitea si cantitatea sericiniui vor ft stâhiiiti, tilteiir
prîa hotărâm deeo-asi:iiu locai.

C.PTOLL •X 1.ncereeo,rtractului
Art. 25 - Prezentul , conüwt de delegare & .gestîune prnconcesîune inceteaza in iratoareie
situatii:
a) pria acordu,1 partiioa- ;
b) la expîrar..duratei stabilite priaa contract, daca parti1e iii co nvin, in scris, pria-ea
acestuia, conditiileiegii;

c) in cazul ia care inttîona1 saai locai o inapuiie, pa-în deaautarea uaiiateralae catre
.coacedent;
dprin reziliere în cazde ueexecutarea ébligaffilor conractuale.
e) îia cazui nerespectăriî .:

cu1ui de eşaloaaare la plată înprîanul an dedelegare..

Art. 26 - La inctarea din orice cauza .:a coairactului dedelegare de gestiune prin .concesiune,
bunurile ce aaa fost utiiizate de concesionar in dc .uiarea
CiCi vor 11 repartizate dupa cum

a)bunmile.deretur :: unîcipiuiui 1ecuCi;

b) iaunurile de pr1uare : buunri :ce •or fi stali1ite de ccanun acori intre part, coaforza acte1or
noanaative in vigœmea4atapnkaarii;
.c) bunuriproprii:: ïnprquietateacoocesîonartdui, .

At. 27 - Litiiilede orice feFce decurg.dinîn
delegare de .gestiune.prin concesiune, seior 11
iaistaaatajudecatoreasc coaripetenta.

nsi1iCi1 aau dispuna1tfeL

areasiexecutareaprezentailui coniract de
pe caleaaninbila, iar iia caz contrar.de catre

CATOIi1L Xaiiifin2le
Ait 28 - kdcarile si coanpletaiiie aduse pa-ezentului coariract, ce survin ca uanaare a
inteiegerii pa0or sau a aparitiei tuaor acte aiorinatîve, ise ver làce prin actaditional. Prezentul
in 2 exeinplare
conlract de delegare de gesttuneprin concesaune, s--a înéheiemstazi

•C(CESONA,

cONcEET

s

ANEXA NR.4 LA HCL NR.

"Z O /
ANEXA BUNURI.

Nr.cr

Denu,nire bunuri
PIATA AGROALIMENTARA /PIATA

AMORTIZ.L
UNARA
-

Cant.

UM

P/U

VALOARE

1,00 Buc

476.823,00

476.823,00

-

1,00 Buc

177.033,00

177.033,00

-

1,00 Buc

269.414,06

269.414,06

MASINA UNIVERSALA DE TAMPLARIE/ PIATA

-

1,00 Buc

19.933,75

19.933,75

TEREN PIATA CENTRALA /P!ATA

-

1,00 Buc

2. 177.354,34

2. 177.354,34

6

TEREN PIA TA PROGRESUL / PIA TA

-

1, 00 Buc

132. 736, 01

132. 736, 01

7

TEREN PIATA ZONA INDUSTRIALA / PIA TA

-

0,20 Buc

201. 693,31

40.338, 66

8

MAGAZIE MATERIALE/PIATA

-

1,00 Buc

5.084,00

5.084,00

9

MESE FIBRA = 44 BUC / PIA TA

-

1, 00 Buc

28.857,34

28. 857,34

10

MESE FIBRA = 80 BUC / PIATA

-

1, 00 Buc

1 1 1. 624, 03

1 1 1. 624,03

VITRINA VENTILATA 1500L

-

1,00 Buc

4078,28

4078,28

VITRINA VENTILATA 1500L

-

1,00 Buc

4.078,28

4.078,28

VITRINA VENTILATA 1500L

-

1,00 Buc

4.078,28

4.078,28

j

VITRINA VENTILATA 1500L

-

1,00 Buc

4.078,28

4.078,28

15

VITRINA VENTILATA L2000

-

1,00 Buc

5.072,98

5.072,98

VITRINA VENTILATA L2000

-

1,00 Buc

5.072,98

5.072,98

17

V!TRINA VENTILATA L2000

-

1,00 Buc

5.072,98

5.072,98

18

VITRINA VENTILATA L2000

-

1,00 Buc

5.072,98

5.072,98

VITRINA VENTILATA L2000

-

1, 00 Buc

5. 072,98

5. 072,98

SISTEM TAXARE PARCARE

-

1,001BUC

15.938,47

15.938,47

SISTEM TAXARE PARCARE

-

1,00 Buc

22.873,50

22.873,50

SISTEM SUPR VIDEO

-

1,00 Buc

17.867,79

17.867,79

2
3
4

•

20
21

HALA CARNE PRODUCATORI PARTICULARI/PIATA

l Acoperis pe sfructura meta!ica Piata marfuri industriale

CHIOSC (GENTIL)

51,91

1, 00 Buc

18. 686, 73

18. 686, 73

CHIOSC (BIAMUSIC)

32,64

1, 00 Buc

1 1. 750, 55

1 1. 750,55

PERDEA DEAER

-

4,00 Buc

519,92

2.079,68

COLTAR MESE

-

1,00 Buc

257,13

257,13

MESE PIETE

-

100,00 Buc

243,47

24.347,00

MESE PIETE

-

1,00 Buc

272,13

272,13

MESE PIETE

-

2,00 Buc

336,41

672,82

MESEPIETE

-

114,00 Buc

362,23

41.294,22

31

MESE PIETE

-

1,00 Buc

459,61

459,61

32

MESE PIETE

-

1,00 Buc

470,33

470,33

33

MESEPIETE

-

1,001BUC

472,47

472,47

25
27
29

36
.

MESE PIETE

-

61,00 Buc

693,87

42.326,07

APARATAER CONDITIONAT

-

2,00 Buc

261,92

523,84

1,00 Buc

37.251,76

37.251,76

310,43

INSTALATIE CLIMATIZARE
CASA BILETE

-

1,00 Buc

1.608,39

1.608,39

VITRINA FRIG. CRI 1300

-

3,00 Buc

1.903,76

5711,28

TARABEBLATMETAL

-

160,00 Buc

244,88

39.180,80

9,00 Buc

404,25

3.638,25

1,00 Buc

562,68

562,68

2.327,16

2.327,16

TARABEBLATMETAL

41
42

TONETELEGUME
CALCULA TOR INTEL

-

1,00 Buc

43

-

1,00 Buc

543,88

543,88

-

1,00 Buc

1427,99

1.427,99

XEROX MULTIFUNCTIONAL

-

1,00 Buc

794,55

794,55

VITRINA FRIGORIFICA CRII300 INOX

-

1,00 Buc

3. 600, 00

3. 600, 00

CLADIRE CARAMIDA PIATA CENTRALA/PIETE PREST

-

1,00 Buc

60.215,00

60.215,00

SISTEMALARMA
LEPTOPDELL VOSTRO

45
47

-.

1,00 Buc

25.866,28

25.866,28

143,28

1,00 Buc

68. 776, 00

68. 776,00

Spatiu comercial C914 Magazine Tonete Rigips = 20 tonete

75,73

1,00 Buc

36.350, 78

36.350, 78

Spatiu comercial C916 Magazine Tonete Rigips = 8 tonete

56,45

1,00 Buc

27.095,83

27.095,83

Spatiu comercial C9/5 Magazine Tonete Rigips = 5 tonete

191,44

1,00 Buc

91.890,00

91.890,00

Spatiu comercial C10 Magazine Tonete Rigips = 20 tonete

137,90

1,00 Buc

66. 191,93

66. 191,93

Spatiu comercial Cl 1 Magazine Tonete Rigips = 6 tonete

54,71

1,00 Buc

26.259, 1 1

26.259, 11

Spatiu comercial C12 Magazine Tonete Rigips = 12 tonete

120,05

1,00 Buc

57.625,00

57.625,00

Spatiu comercial C13 Magazine Tonete Rigips = 3 tonete

25,64

1,00 Buc

12.306,51

12.306,51

Spafiu comercial C15 Magazine Tonete Rigips = 10 tonete

77,39

1,00 Buc

37. 149,33

37. 149,33

53,89 •

Spatiu comercial C911 Magazine Tonete Rigips = 6 fonete
- Spatiu comercial C913 Magazine Tonete Rigips = 14 tonete

49
50
51

53
54
55

57
IMPREJMUIRE PIATA

-

1,001BUC

3.239,93

3.239,93

ACOPERIS FANTANA ARTEZIANA

-

1,00 Buc

1

8.330,63

8.330,63

CONSTRUCTIE C14 GRUP SANITAR

-

1,00 Buc

22.040,91

22.040,91

Spatiu comercial C912 Magazine Tonete Rigips = 23 fonete

-

1,00 Buc

91.251,22

91.251,22

Constructie Piata Agroindustriala Producafori Liberi

-

1,00 Buc

1.979. 190, 75

1. 979. 190, 75

Structura metalsi acoperis tonete cartotî

-

1,00 Buc

11.251,80

11.251,80

-

1,00 Buc

27.028, 62

27.028, 62

-

1,00 Buc

653. 916, 74

653.916, 74

61

j Spatiu comercial C16 Magazine si Chiosc

65

Spatiu comercial si Spatiu de cazare

TOTAL

-

6.883.679,04

-

TEREN TARLA 148 ZOOLAND

-

1,00 Buc

1.915,31

1.915,31

CLADIRE wC PUBLIC-GRUP SANITAR / OBOR

-

1,00 Buc

1 .882,62

1 .882,6

-

1,00 Buc

13.211,62

13.211,6

ALEJ ASFALTATE OBOR

-

1,00 Buc

60.527,08

60.527,01

PARCAREOBOR

-

1,00 Buc

12.913,17

12.913,17

PLATOU OBOR

-

1,00 Buc

17.838,11

17.838,11

1,00 Buc

105.445,10

105.445,14

-

1,00 Buc

400.621 47

400.621 ,4

-

1,00 BUC

-

1,00 20Buc,

3 COPERTINATABLACUTATA/OBOR

764,10

SISTEM CONTROLACCES CU TURNICHETI VERTICALI
CLADIRE CARAMIDA / OBOR/ZOOLAND
9 TEREN OBOR
10 BARACA METALICA / OBOR str Cuza Voda nr 104A

TOTAL
TOTAL GENERAL

2.095,56

2.882.085,56

2.882.085,56

84.275, 76

84.275, 76

3.580.715,80

10.464.394,84

