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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare 

Centru -Alba Iulia 
          

Primarul municipiului Alba Iulia 
 

 Având în vedere raportul de specialitate al  Serviciului „Administrare 
Piețe,Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân” din cadrul Serviciului Public 
„Administrarea Patrimoniului Local” cu privire la aprobarea  Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare Centru;  
 Văzând dispozițiile OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, ale HG nr.348/2004 privind exercitarea 
comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și 
completările ulterioare, ale OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată; 
 În temeiul  prevederilor art.36(2), lit."c", ale art.36(2) lit.”d” coroborat cu 
dispoziţiile art.36 alin.6 lit.”a” pct.11, ale art.45(1) şi ale art.115(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să adopte 
următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
           Art.I. Aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieței Agroalimentare 
Centru și  anexa 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.II. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri  isi inceteaza aplicablitatea 
prevederile Hotărârii nr. 349/2018 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia. 
 Art.III.Serviciul Administrare Piețe,Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân 
din cadrul Serviciului  Public „Administrarea Patrimoniului Local”, Direcția Poliţia 
Locală și Direcția Tehnică, Dezvoltare vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta 
hotărâre. 

Art.III.Hotărârea se comunică la: 
-Primarul municipiului Alba Iulia 
-Instituția Prefectului – Județul Alba 
-Serviciul   Administrare Piețe,Târguri și Gestionarea câinilor fără stăpân 
-Direcția Poliţia Locală a municipiului Alba Iulia 
-Direcția tehnică, dezvoltare 
-Direcția Venituri 
-Presa 

Alba Iulia 21 .05.2019 
                                                            

          Initiator                                                                              Avizat   
       VICEPRIMAR                                         SECRETAR 
       VOICU PAUL                                                                  MARCEL JELER 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței 

Agroalimentare Centru – Alba Iulia 
  
 
 Văzând dispozițiile OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, ale HG nr.348/2004 privind exercitarea 
comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și 
completările ulterioare, ale OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată; 
 Deoarece vechea piață agroalimentară Centru se afla într-o stare avansată de 
degradare ,activitățile comerciale desfășurându-se în condiții improprii,s-a luat decizia 
constuirii unei piețe noi pe același amplasament pentru ca activitățile specifice să se 
desfășoare în condiții corespunzătoare. 
 Prin urmare,odată cu finalizarea lucrărilor de construcție a noii Piețe 
Agroalimentare Centru considerăm că se impune un nou Regulament de organizare și 
funcționare a acesteia,pentru a-l adapta noilor condiții existente și a asigura cadrul legal 
pentru desfășurarea activităților comerciale șn condiții optime. 
 De asemenea noul Regulament stabilește sectorizarea pieței,programul de 
funcționare a acesteia cât și tarifele percepute pentru închirierea meselor din piață.  
 Ca atare, în temeiul dispozițiilor art.36(2), lit."c", ale art.36(2) lit.”d” coroborat 
cu dispoziţiile art.36 alin.6 lit.”a” pct.11, ale art.45(1) şi ale art.115(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să aprobe 
modificarea anexei 1 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieței 
Agroalimentare Centru, aprobat prin HCL nr.16/2009, conform anexei  la prezentul 
proiect de hotărâre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
Alba Iulia 21.05.2019 

 
 
 Inspector de sp  
           Dr.Bereș Vasile  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de  hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Pieței Agroalimentare Centru 
 

 Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere Consiliului Local al municipiului 
Alba Iulia, propun spre dezbatere aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Pieței Agroalimentare Centru. 
 Ținând seama de nevoia stringentă de organizare, modernizare și eficientizare a 
activităților comerciale care se desfășoară în Piața Agroalimentară Centru și de faptul că 
vechea piață se afla într-o stare avansată de degradare, activitățile comerciale 
desfășurându-se în condiții improprii, pe amplasamentul acesteia a fost construită o 
piață nouă, modernă, pentru ca activitățile comerciale să se desfășoare în condiții cât 
mai bune. 
 Prin urmare, odată cu terminarea lucrărilor de construire și amenajare a noii 
Piețe Agroalimentare Centru, considerăm că se impune un nou   Regulament de 
organizare și funcționare a acesteia, pentru a-l adapta noilor condiții existente și a 
asigura desfășurarea activităților comerciale în incinta pieței în condiții optime, astfel 
încât vă propunem spre dezbatere și aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Pieței Agroalimentare Centru, împreună cu Anexa 1 parte componentă a prezentului 
Regulament.. 
 
 
 
 
 
 

Alba Iulia 21.05.2019 
  

VICEPRIMAR 
VOICU PAUL 

 
 


