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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
privind aprobarea organizarii targului de toamna si a taxelor speciale percepute in cadrul
functionarii acestuia
Avand in vedere expunerea de motive nr.12641/28.08.2008 , formulata de dl. Dragan Niculae,
Viceprimarul orasului Breaza;
Luand act de:
- raportul de specialitate nr.13977/19.09.2008, intocmit de reprezentanta Serviciului Financiar-Contabil
din cadrul Primariei orasului Breaza;
- raportul de specialitate nr.25442/15.09.2008 intocmit de Directorul Executiv al Politiei Comunitare
Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza ... buget –finante din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr.14009/19.09.2008, al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu 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 administratia publica locala, republicata, modificata si
completata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:
Art.1 Targul de toamna se va desfasura pe strazile: Ocinei, Vasile Alecsandri precum si in Parcul
Brancoveanu, urmand a fi intrerupta circulatia autovehiculelor si vehiculelor trase sau impinse pe
aceste strazi. De asemenea, circulatia autovehiculelor pe str. Republicii va fi dirijata corespunzator de
catre Politia orasului Breaza - Serviciul circulatie.
Art.2 (1) Targul de Toamna din orasul Breaza, jud. Prahova se desfasoara in perioada 10 octombrie –15
octombrie.
(2) Pentru organizarea si desfasurarea in bune conditii, se stabilesc urmatoarele masuri;
amenajarea cailor de acces a populatiei si delimitarea zonelor de expunere a marfurilor
pentru vanzare;
- iluminarea corespunzatoare a zonei;
- se va asigura in puncte fixe pubele sau containare pentru depozitarea deseurilor menajere;
- comerciantii sunt obligati sa respecte protectia mediului in zona in care isi expun marfa prin
igienizare;
- respectarea securitatii cetatenilor in zona targului;
- respectarea protectiei consumatorului prin colaborare cu serviciile de specialitate;
- verificarea instalatiilor de agrement de catre institutiile abilitate dupa montare;
- verificarea autorizatiilor de functionare a utilajelor de agrement privind securitatea acestora;
- verificarea autorizatiilor de desfacere a marfurilor catre populatie;
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Art.3 (1) Se aproba taxele percepute persoanelor fizice si juridice pentru vanzarea produselor
alimentare si nealimentare, precum si prestari de servicii de scurta durata, dupa cum urmeaza:
-pentru producatorii individuali care desfac produse alimentare (zarzavaturi si legume)
7 lei /mp/zi
- pentru desfacerea altor produse care nu se incadreaza in categoria agroalimentara
rezultate din exercitarea unor activitati autorizate, pe cont propriu, cu exceptia
impletitorilor si olarilor.
9 lei/mp/zi
- pentru olari si impletitori
7 lei/mp/zi
- pentru prestari servicii de orice fel
10 lei/mp/zi
- pentru alimentatie publica
12 lei/mp/zi
- pentru jocuri mecanice si sportive
14 lei/mp/zi
- pentru utilaje de agrement: - adulti
10 lei/mp/zi
-copii
8 lei/mp/zi
- pentru produse animaliere (branza, pastrama, carne si preparate din carne)
8 lei/mp/zi
(2) Taxele vor fi platite, anticipat, pentru rezervarea spatiului.
Art.4 Pentru incasarea taxelor, Primarul orasului Breaza va delega incasatori din cadrul aparatului
propriu de specialitate pentru intreaga perioada, urmand ca pentru munca prestata in zilele nelucratoare
sa beneficieze de drepturile legale.
Art.5. Sumele incasate cu ocazia targului de toamna vor fi evidentiate separat in contabilitatea
primariei, prin grija sefului compartimentului financiar-contabil.
Art.6 (1) Se interzice cu desavarsire in perimetrul targului de toamna jocul „alba-neagra” precum si
oricare alte jocuri de noroc.
(2) Constatarea acestor contraventii si sanctionarea lor, se realizeaza de catre organele si in conditiile
stabilite de lege.
Art.7. Se interzice amplasarea mijloacelor mecanice de divertisment pentru adulti (lanturile), iar
mijloacele mecanice de divertisment pentru copii vor avea atestate tehnice de functionare (P.M. si D.S.
P.).
Art.8. Seful Politiei Comunitare impreuna cu intregul grup de agenti comunitari din cadrul Primariei
orasului Breaza in colaborare cu Politia orasului Breaza vor asigura ordinea, linistea publica si siguranta
cetatenilor in zona targului de toamna si in zonele limitrofe.
Art.9. Reprezentantul Primariei Breaza in probleme de mediu impreuna cu reprezentantul Politiei
Comunitare vor aplica sanctiuni conform legii, pentru nerespectarea prezentei hotarari.
Art.10. Prezenta hotarare revoca orice alte dispozitii contrare existente in alte hotarari ale Consiliului
Local.
Art.11. Prezenta hotarare se va comunica :
o Prefecturii Prahova;
o Primarul orasului Breaza;
o Viceprimarului orasului Breaza;
o Directorului Politiei Comunitare Breaza;
o Comisarului Sef al Politiei Breaza;
o Serviciului Financiar-Contabil al Primariei;
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o Politiei Sanitar-veterinara a orasului Breaza;
o Politiei de alimentatie publica a Municipiului Campina;
Prezenta Hotarare va fi adusa la cunostinta publica in conformitate cu prevederile legii.
Presedinte de Sedinta,
Consilier,
Madalina Anton

Contrasemneaza:
Secretar,
Elena Moldoveanu

Breaza, 25 septembrie 2008
Nr.85
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