
         ROMÂNIA
    JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării Târgului de toamnă şi a taxelor speciale percepute în cadrul funcţionării 

acestuia, pentru anul 2011

Având în vedere expunerea de motive nr.10368/16.08.2011, formulata  de dl. Drăgan Niculai,  Viceprimarul 
oraşului Breaza;

Luand act de:
-  raportul  de specialitate  nr.10461/17.08.2011,  întocmit  de reprezentanta  Serviciului  Financiar-Contabil  din 

cadrul Primariei oraşului Breaza;
-  raportul Comisiei  pentru prognoza ... buget –finanţe din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr10540/19.08.2011, al secretarului oraşului Breaza;
In conformitate cu  prevederile Cap.III –Organizarea comerţului în pieţe şi târguri din HG nr.348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă in zone publice şi art.30 din  Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, modificata si completata;

In temeiul art.36 alin.(4), lit.”c” raportat la alin.(2), lit. „b”, si art. 115, alin.(1) lit.”b”, coroborate cu art. 45 alin.
(2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1 Târgul de toamnă se va desfaşura pe strazile: Ocinei, Vasile Alecsandri precum si în Parcul Brâncoveanu, 
urmând  a  fi  întreruptă   circulaţia  autovehiculelor  şi  vehiculelor  trase sau împinse  pe aceste  străzi.  De asemenea, 
circulaţia autovehiculelor pe str.  Republicii  va fi dirijată corespunzator de către Poliţia oraşului Breaza - Serviciul 
circulaţie.

Art.2 (1) Târgul de toamnă din oraşul Breaza, jud. Prahova se desfăşoară în perioada 10-16 octombrie. 
           (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii, se stabilesc urmatoarele măsuri:

                      a) amenajarea căilor de acces a populaţiei şi delimitarea zonelor de expunere a mărfurilor pentru vânzare;
b)iluminarea corespunzatoare a zonei;
a) se vor asigura în puncte fixe pubele sau containare pentru depozitarea deşeurilor

 menajere;
d) se vor amplasa minim 5 toalete ecologice;
e) comercianţii sunt obligaţi să respecte protecţia mediului în zona în care îşi expun 

marfa prin igienizare;
f)asigurarea securitaţii cetaţenilor în zona târgului;
g)respectarea protecţiei consumatorului prin colaborare cu serviciile de specialitate;
h)verificarea instalaţiilor de agrement de către instituţiile abilitate după montare;
i)verificarea autorizaţiilor de funcţionare a utilajelor de agrement privind securitatea 

acestora;
j)verificarea autorizaţiilor de desfacere a mărfurilor către populaţie şi provenienţa 

acestora.
(3) Amplasarea participanţilor la Târgul de Toamnă se va face până la data de 12 octombrie inclusiv, 

urmând ca plata să se facă începând cu data repartizării locului pentru perioada 13-16 octombrie.
Art.3  (1)  Se aproba taxele percepute persoanelor fizice si juridice pentru vanzarea produselor alimentare şi 

nealimentare, precum şi prestari de servicii de scurta durată,  după cum urmează:
-pentru  producatorii  individuali  care  desfac  produse  alimentare  (zarzavaturi  si 
legume) 7 lei /mp/zi
- pentru desfacerea altor produse care nu se încadreaza în categoria agroalimentara
 rezultate din exercitarea unor activitati autorizate, pe cont propriu, cu excepţia 
împletitorilor şi olarilor. 9 lei/mp/zi
- pentru olari şi împletitori    7 lei/mp/zi
- pentru prestari servicii de orice fel  10 lei/mp/zi



- pentru alimentaţie publică 12 lei/mp/zi
- pentru jocuri mecanice şi sportive 14 lei/mp/zi
- pentru echipamente de agrement: - adulţi 10 lei/mp/zi
                                               -copii    8 lei/mp/zi
- pentru produse animaliere (brânză, pastramă, carne şi preparate din carne,etc)    8 lei/mp/zi

 (2) Taxele vor fi platite, anticipat, pentru rezervarea spaţiului. 
Art.4 Pentru încasarea taxelor, Primarul oraşului Breaza va delega încasatori din cadrul aparatului propriu de 

specialitate  pentru  întreaga  perioada,  urmand  ca  pentru  munca  prestata  în  zilele  nelucratoare  sa  beneficieze  de 
compensare cu timp liber, în condiţiile legii.

Art.5. Sumele încasate cu ocazia Târgului de toamna vor fi evidenţiate separat în contabilitatea Primariei, prin 
grija şefului compartimentului financiar-contabil.

Art.6 (1)  Se interzice cu desăvârşire în perimetrul Târgului de toamnă jocul „alba-neagra” precum şi oricare 
alte jocuri de noroc.

(2) Constatarea acestor contravenţii şi sancţionarea lor, se realizeaza de către organele abilitate, în condiţiile  
stabilite de lege.

Art.7.  Se interzice amplasarea mijloacelor mecanice de divertisment pentru adulţi  (lanţurile),  iar mijloacele 
mecanice  de divertisment  pentru  copii  vor  avea  atestate  tehnice  de  funcţionare  (ISCIR ,  P.M. si  D.S.P.  si  altele  
prevazute de lege).

Art.8. Ordinea, liniştea publică şi siguranta cetaţenilor în zona Târgului de toamnă şi în zonele limitrofe se 
asigură prin Poliţia Locală în colaborare cu Poliţia oraşului Breaza, în raport de competenţa stabilită de lege.

Art.9.  Reprezentantul Primariei Breaza în probleme de mediu împreuna cu reprezentantul Poliţiei Locale vor 
aplica sancţiuni, conform legii pentru nerespectarea prezentei hotărâri.

Art.10. Prezenta hotărâre revocă orice alte dispoziţii contrare existente în alte hotărâri ale Consiliului Local.
Art.11. (1)Prezenta hotărâre se va comunica :

1. Prefecturii Prahova;
2.Primarul oraşului Breaza;
3.Viceprimarului oraşului Breaza;
4.Poliţiei Locale Breaza;
5.Poliţiei oraşului Breaza;
6.Serviciului Financiar-Contabil al Primariei;
7.Altor institutii şi autoritati cu competenţă în domeniu.

   (2)Hotărârea va fi adusa la cunostinţă publică prin afişare la sediul Primariei şi în alte locuri publice, în 
conformitate cu prevederile legii.

Presedinte de Sedinta,                                     Contrasemneaza:
     Consilier local, Secretar oraş,
    Adriana Oproiu            Elena Moldoveanu
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