
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARAR[,

privind promovarea ora$ului Breaza prin organizarea Tdrgului de Pa$te ti a taxelor
speciale percepute in cadrul functionirii acestora, pentru anul 2013

Avdnd Tn vedere expunerea de motive nr.5643116.04.2013, formulatd de membrii Comisiei
Pia!i. consilieri locali ;

Lu6nd act de:
- raportul de specialitate nr.5644116.04.2013, intocmit de reprezentanta Serviciului Financiar-

Contabil din cadrul Primariei oraqului Breaza;
- raportul Comisiei pentru prognoza... buget -finanle din cadrul Consiliului Local Breaza;
- avizul nr.5645/16.04.2013 al secretarului oraqului Breaza;
in conformitate cu prevederile Cap.lll -Organizarea come4ului in piete 9i tdrguri din HG

nr.34812004 privind exercitarea come4ului cu produse gi servicii de piali in zone publice 9i art.30 din
Legea nr.273/2006, privind finanlele publice locale, modificatl qi completate;

In temeiul art.36 alin.(4), lit."c" raportat la alin.(2), lit. ,,b', si art. l15, alin.(l) lit."b".
coroborate cu art. 45 alin.(2) din Legea 21512001, privind administratia publicd locald, republicatd.
modificati 9i completatl;

Consiliul Local al oragului Breaza adopttr prezenta hottrrere:

Art.l. Aprobi organizarea tdrgului de Pagte in perioada 26.04-05.05.2013 care se va desldgura
pe str. Ocinei. Circulatia autovehiculelor pe str. Republicii va fi dirijatl corespunzator de cltre Polilia
oraEului Breaza - Serviciul circulatie 9i PoliJia locala Breaza.

Art.2 (1) Pentru organizarea gi desf6gurarea in bune condilii, se stabilesc urmatoarele mdsuri:
a) amenajarea clilor de acces a populatiei gi delimitarea zonelor de expunere a mdrfurilor

pentru vdnzare:
b)iluminarea corespunzatoare a zonei;
c)se vor asigura in puncte fixe pubele sau containare pentru depozitarea degeurilor

d) comerciantii sunt obligali sd respecte protecfia mediului in zona in care igi expun
marfa prin igienizare;

e)asigurarea securitalii cetatenilor in zona tdrgului;
f)respectarea protecliei consumatorului prin colaborare cu serviciile de specialitate:
g)verificarea autorizaliilor de desfacere a mirfurilor cdtre populatie qi provenienla

acestora;
h) instituirea unui program de aprovizionare cuprins intre orele 2 1,00-08,00.
(3) Amplasarea participantilor la tdrg se va face pdni la data de 25.04.2013, urmind ca

plata sd se faci anticipat pentru perioada 26.04-05.05.2013 la Casieria Primiriei oragului Breaza.
Art.3 (1) Se aprobi taxele percdpute persoanelor fizice gijuridice pentru vanzarea produselor

de alimentatie publicd astfel: I leulmp/zi.
(2) Cererile pentru spatiile/locurile destinate tdrgului de Pagte, dupl aprobare, sunt orientate

spre Serviciul Administratie Publicd Local6, care le indosariazd pe specific de activitate $i transmite
citre DSV lista cuprinzdnd activitalile ce necesitl aviz sanitar-veterinar.

(3)Pentru inchirierea cdsu{elor din lemn se va percepe o chirie de 1 leu/mplzi.
Art.4 Pentru incasarea taxelor, Primarul oragului Breaza va delega casieri din cadrul aparatului

propriu de specialitate pentru intreaga perioadl, urmand ca pentru munca prestata in zilele nelucritoare
sI beneficieze de compensare cu timp liber, in condiliile legii. Funclionarii desemnali vor verifica
zilnic chitanlele delinute de comercianli, privind achitarea taxei stabilitl de Consiliul Local.

Art.S (1) Se interzice cu desivArgire in perimetrul Tdrgului jocul ,,alba-neagra", oricare alte
jocuri de noroc, precum gi difuzarea manelelor.

(2) Constatarea acestor contraventii 9i sanclionarea lor, se realizeaza de cltre organele abilitate,
in condiliile stabilite de lege.

menaJere;



Art.6. Ordinea, linigtea publici 9i siguranta cetatenilor in zona targului qi in zonele limitrofe se
asiguri prin Polilia Locali in colaborare cu Polifia oragului Breaza, in raport de competenta stabilitA de
lege.

Art.7. Reprezentantul Primariei Breaza in piobleme pe mediu, impreuna cu reprezentantul
Poliliei Locale vor aplica sancliuni, conform legii pentru nerespectarea pr€zentei hot?hdri.

Art.S. Prezenta hottrrdre revocd orice alte dispozilii contrare existente in alte hotitu€ri ale
Consiliului Local.

Art.9. (l)Prezenta hotiir6re se va comunica :

l. Prefecturii Prahova;
2.Primarul oragului Breaza;
3.Viceprimarului oragului Breaza;
4.Politiei Locale Brcaza;
5.Poliliei oragului Breaza;
6.Serviciului Financiar-Contabil al Primariei;
T.Altor institutii gi autoritati cu competenltr in domeniu.

(2)Hotirdrea va fi adusa Ia cunostinJi publicl prin afigare la sediul Primariei 9i in alte locuri
publice, tn conformitate cu prevederile legii.

Pr€sedinte de
Consilier local,
Bilrtugicl Dan

Breaza, 25 aprilie
Nr.50

Contrasemneazl:
Sttretar orag,

Molddvronu Elena
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