ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTĂRÂRE
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei oraşului
Anexă la HCL nr. 97/27.09.2007
Având in vedere expunerea de motive nr.15862/15.12.2011 formulata de dl. Drăgan Niculai, Viceprimarul
oraşului Breaza;
Ţinând seama de:
-raportul de specialitate nr.15863/15.12.2011 întocmit de reprezentantul Compartimentului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului ;
- avizul Comisiei pentru prognoză…buget finanţe…comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al
oraşului Breaza;
- avizul nr.15864/15.12.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi
servicii de piaţă în zone publice;
În temeiul art.36, alin. 2 lit. c raportat şi art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art.45 alin. (3) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre:
Art.I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei oraşului Breaza, anexă la HCL nr. 97/27.09.2007, se
completează după cum urmează:
1.La Cap. IV -Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului după pct.6 se introduce punctul 7, ce va avea
următorul cuprins :
“7. alte terenuri identificate pe care se pot amplasa obiecte de mobilier urban”.
2.La cap. VIII- Alte dispoziţii, pct.A- Măsuri suplimentare, după pct.5 se introduce punctul 6, ce va avea
următorul cuprins :
“6. În zona pieţei oraşului, locurile libere, altele decât cele din zona tarabelor metalice şi din beton, pot fi închiriate
pe perioadă determinată, prin licitaţie publică, pentru amplasare de tarabe, tonete, pupitre acoperite/închise care sunt
aşezate direct pe sol, fără fundaţie sau platformă şi fără racorduri la utilităţile publice cu excepţia energiei electrice, în
vederea comercializării de produse tradiţionale, obiecte promoţionale, suveniruri.
Licitaţia se va organiza în baza unui Caiet de sarcini prin care se vor reglementa preţul, durata, condiţiile închirierii,
precum şi elementele specifice organizării şi desfăşurării licitaţiei publice, care va fi supus aprobării Consiliului Local
Breaza”.
Art.II. Celelelte prevederi ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea pieţei oraşului rămân
nemodificate.
Art.III.Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului administraţie publică locală Prefecturii
Prahova, Serviciului financiar-contabil, Viceprimarului oraşului şi Poliţiei Locale.
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