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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOT�RÂRE 
 privind aprobarea Regulamentului  pentru functionarea pietei agoalimentare a orasului 

Tirgu Neamt 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 348/18.04.2004 privind exercitarea 

comertului cu produse si servicii de piata in zonele publice; 
Examinand expunerea de motive nr.12690/18.06.2009 a Adunarii Generale a S.C. Civitas 

Com S.R.L. Tirgu Neamt; 
Vazand raportul de specialitate al compartimentului Control comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36 alin.9 art. 45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, 

republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare; 
 

HOT�R��TE 
 

Art. 1 -  Se aproba Regulamentul pentru functionarea pietei agroalimentare a orasului Tirgu 
Neamt potrivit anexei la la prezenta hotarare, parte integranta a acesteia.  
Art. 2 - La intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte hotarari anterioara. 
Art. 3 – SC Civitas Com SRL Tg Neamt va lua toate masurile necesare in vederea ducerii la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art. 4 – Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 

 
      Nr. 68 
      din 26 iunie 2009 

Presedinte de sedinta, 
 Consilier: Iovoaia Constantin Viorel 

 
                        Contrasemneaza,  
                    Secretar, 

           jr. Laura Elena Maftei 
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Anexa la HCL  
                                                                                                                  nr.68 din 26.06.2009    
CONSILIUL  LOCAL  AL  ORA�ULUI  TG.  NEAM� 
SOCIETATEA  COMERCIAL�  CIVITAS  COM  SRL 
 
 

REGULAMENT  PENTRU  FUNC�IONAREA  PIE�EI  AGROALIMENTARE 
DIN  ORA�UL  TÎRGU-NEAM� 

 
 

  CAP. I    PREVEDERI  GENERALE 
Art.1 Prezentul Regulament întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului 

cadru din 18.04.2004 pentru func�ionarea pie�ei aprobat prin Hot�rârea 348/2004 privind 
executarea comer�ului cu produse �i servicii de pia�� în unele zone publice stabile�te 
modalit��ile de organizare a comer�ului în pia�a agroalimentar� a ora�ului Tg. Neam�, 
condi�iile minime de dotare �i regulile generale de func�ionare a formelor specifice de comer� 
�i de prest�ri servicii în aceast� zon� public�. 
 Art.2 Scopul regulamentului este organizarea comer�ului în locurile publice ale ora�ului 
în condi�ii de protec�ie optim� a consumatorilor �i de concuren�� loial� între agen�ii 
economici. 
 Art.3 Utilizatorii pie�ei agroalimentare sunt: 

- produc�torii agricoli individuali care î�i comercializeaz� propriile produse 
agroalimentare �i unele produse me�te�ug�re�ti; 

- comercian�ii cu am�nuntul, persoane fizice sau juridice care presteaz� activit��i de 
comer� cu am�nuntul; 

- agen�ii economici prestatori de servicii; 
- al�i poten�iali utilizatori care exercit� o activitate comercial� cu am�nuntul, potrivit 

legii. 
 Art.4 Pia�a agroalimentar� este amplasat� în zona central� a ora�ului Tg. Neam�, zon� 
cu afluen�� de public în apropierea Spitalului, Policlinicii, cl�dirii ROMTELECOM �i �colii 
Generale nr. 2, având urm�torii vecini:  

- la nord  -  str. Cuza Vod� cu cl�direa ROMTELECOM �i �coala general� nr.2; 
- la sud  -  str. Vasile Alecsandri cu blocurile de locuin�e C2; 
- la est  -  B-dul Mihai Eminescu cu blocurile de locuin�e M6 �i M7; 
- la vest – str. Plopului cu bazarul particular apar�inând SC Ana Andrei Com SRL. 

 Art.5 Pia�a agroalimentar� este administrat� de societatea comercial� CIVITAS COM 
SRL Tg. Neam�, înfiin�at� prin Hot�rârea Consiliului Local al ora�ului Tîrgu-Neam� nr. 
32/1997 având num�rul de înregistrare la Registrul Comer�ului jude�ean Neam� 
J27/538/1997, codul unic de înregistrare R9845831 �i ac�ionar unic – Consiliul Local al 
ora�ului Tîrgu-Neam�. 
 Art.6 Func�ionarea pie�ei agroalimentare de face în baza autoriza�iei de func�ionare nr. 
122 din 18.10.2002, eliberat� de Prim�ria ora�ului Tg. Neam� dup� ob�inerea celorlalte 
autoriza�ii �i anume: sanitar�, sanitar� – veterinar�, prevenirea �i stingerea incendiilor, 
protec�ia muncii, protec�ia mediului, poli�ie etc. 
 
 CAP. II   TIPUL  PIE�EI  �I  CATEGORIA  DE  M�RFURI  COMERCIALIZATE 
 Art.7 Pia�a ora�ului Tg. Neam� se încadreaz� în conformitate cu prevederile HG 
348/2004 art. 7 alin. (1) la cap. pie�e agroalimentare. 
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Art.8 În perimetrul pie�ei agroalimentare se pot comercializa dup� caz urm�toarele 
produse �i servicii: 
 
  PRODUSE/  SERVICII  COMERCIALIZATE  CAEN 

a) în spa�iile special amenajate din Hala pentru desfacerea 
 produselor de origine animal�:              4722 

- carne bovine �i porcine; 
- preparate din carne; 
- carne ovine �i miei t�ia�i; 
- lapte �i produse lactate; 
- pe�te viu �i congelat; 
- produse AVICOLA: ou�, carne pas�re etc; 
- produse alimentare ambalate �i preambalate; 
- citrice. 

b) în modulele �i tonetele din Hala pentru comercializarea   4789 
produselor agricole: 

- legume �i fructe; 
- zarzavaturi; 
- semin�e; 
- flori; 
- cereale; 
- miere albine; 
- citrice; 
- plante medicinale. 
c) la modulele de pe platoul pie�ei:     
- produse alimentare ambalate �i preambalate;  4781 
- articole de menaj �i uz gospod�resc;    4789 
- produse nealimentare (textile, înc�l��minte etc).  4782 
d) în chio�curi particulare apar�inând agen�ilor economici: 
- produse alimentare ambalate �i preambalate;   4781 
- pâine �i produse panifica�ie;     4724 
- produse �i servicii de alimenta�ie public�;   4781 
- articole nealimentare de cerere curent� (îmbr�c�minte, înc�l��minte, 

electrice �i electronice etc).     4782 
Art.9 Pia�a agroalimentar� are caracter de func�ionare permanent dup� 

urm�torul program: 
- în sezonul de var�-toamn� respectiv lunile mai-octombrie 

o zilnic orele 6-20 
- în sezonul de iarn�-prim�var� respectiv lunile noiembrie-decembrie 

o zilnic orele 7-17 
 

  CAP. III   PLANUL   PIE�EI 
Art.10 Comer�ul cu am�nuntul se poate desf��ura conform prezentului 

regulament în perimetrul teritorial delimitat de Consiliul Local al ora�ului Tg. Neam� prin 
Hot�rârea nr. 32 din 08.08.1997 de înfiin�are a societ��ii comerciale CIVITAS COM 
SRL - administratorul pie�ei agroalimentare. Suprafa�a total� a pie�ei agroalimentare 
este de 5000 mp. 
 Art.11 Schi�a cu planul pie�ei agroalimentare este prezentat� în anexa nr. 1. 
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CAP. IV   PREZENTAREA  ANSAMBLULUI  PIE�EI  �I  A  PLATOULUI 
 Art.12 Pentru desf��urarea activit��ilor de comer� �i prest�ri servicii, pia�a 
agroalimentar� dispune de urm�toarele amenaj�ri �i dot�ri (schi�a prezentat� în anexa 
nr. 2) 

a) una hal� pentru desfacerea produselor de origine animal� în suprafa�� util� de 
355 mp având urm�toarele amenaj�ri �i dot�ri: 
     - un num�r de 7 spa�ii pentru comercializarea c�rnii de bovine �i porcine de 
c�tre comercian�ii autoriza�i persoane fizice – în suprafa�� total� de 104 mp – 7 locuri 
de vânzare; 
     - un num�r de 5 spa�ii pentru comercializarea produselor lactate (brânz� 
ovine, telemea) de c�tre produc�torii particulari �i comercian�ii autoriza�i persoane 
fizice, în suprafa�� total� de 70 mp - 5 locuri de vânzare; 
      - un spa�iu pentru comercializarea produselor lactate (lapte proasp�t, brânz� 
vaci) de c�tre produc�torii particulari în suprafa�� total� de 21 mp - 8 locuri de vânzare 
      - un spa�iu pentru comercializarea c�rnii de ovine �i a mieilor t�ia�i - 3 locuri 
de vânzare �i 50 miei t�ia�i; 
     - un laborator pentru controlul �i verificarea produselor de origine animal� 
apar�inând DSVSA; 
     - un grup sanitar prev�zut cu vestiar �i 2 WC femei �i b�rba�i; 
     - cântar electronic de control a produselor de origine animal�. 
b) una hal� pentru desfacerea produselor agricole (legume, fructe) de c�tre 

produc�torii particulari �i comercian�ii autoriza�i persoane fizice în suprafa�� util� de 864 mp 
având urm�toarele amenaj�ri �i dot�ri: 

     - un num�r de 26 module în suprafa�� de 7,5 mp fiecare destinate 
comercializ�rii produselor agricole de c�tre comercian�ii autoriza�i persoane fizice – 26 
locuri de vânzare;  
     - un num�r de 100  tonete destinate comercializ�rii produselor agricole de 
c�tre produc�torii particulari; 
     - dou� bazine pentru sp�larea legumelor �i fructelor; 
     - un cântar electronic de control a produselor agricole; 
     - un cântar bascul� a 1000 kg pentru cânt�rirea produselor agricole; 
     - un spa�iu acoperit pentru desc�rcarea produselor agricole. 
c) spa�ii de depozitare a produselor agricole la subsolul Complexului comercial, în 

suprafa�� util� de 150 mp 12 boxe. 
d) un platou în suprafa�� de 2000 mp betonat �i cu instala�ie de canalizare pluvial�, 

destinat comercializ�rii produselor alimentare (ambalate �i preambalate), articolelor de menaj 
�i uz gospod�resc precum �i a articolelor nealimentare de cerere curent� (textile, 
înc�l��minte, electrice etc)  de c�tre comercian�ii autoriza�i persoane fizice sau juridice. 
 Pe acest platou sunt amenajate un num�r de 7 buc��i ansamble de module în 
suprafa�� de 100 mp fiecare compuse dintr-un num�r de 16 module fiecare destinate astfel: 
      - 48 buc��i pentru m�rfurile alimentare ambalate �i preambalate; 
      - 18 buc��i pentru articolele de menaj �i uz gospod�resc; 
      - 48 buc��i pentru m�rfurile nealimentare (textile,înc�l��minte etc ). 
   Total 114 locuri de vânzare. 

e) un spa�iu amenajat pentru desfacerea produselor agricole de volum mare 
(varz�, pepeni, struguri etc) precum �i a celorlalte produse agricole în sistem en gross 
în suprafa�� de 454 mp; 
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f) una cl�dire pentru Administra�ia pie�ei compus� din 5 înc�peri cu urm�toarea 
destina�ie: 

    - birou administrator pia��, birou organe control, înc�pere personal paz�, 
înc�pere personal cur��enie, magazie materiale; 

g) una înc�pere depozitare �i închiriere cântare dotat� cu un num�r de 50 buc��i 
cântare destinate închirierii de c�tre produc�torii individuali, cântar electronic de control 
�i cântar bascul� a 500 kg; 

h) una cl�dire WC pia�� prev�zut� cu 2 înc�peri b�rba�i �i femei, amenajat� cu 8 
cabine WC, 3 pisoare, 6 chiuvete, 2 usc�toare mâini, 1 înc�pere pentru personalul de 
cur��enie, 1 înc�pere WC destinat� persoanelor cu handicap; 

i) una parcare amenajat� prev�zut� cu un num�r de 50 locuri destinate 
comercian�ilor �i produc�torilor care aprovizioneaz� cu m�rfuri �i produse pia�a 
agroalimentar�. 
 Art.13 Aprovizionarea cu m�rfuri �i produse se face prin strada Cuza Vod� �i 
prin str. Plopului dup� urm�torul program: 

- sezonul de var�-toamn�  -  diminea�a orele 5-7 �i dup� amiaza orele 19-21; 
- sezonul de toamn�-iarn�  -  diminea�a orele 6-8. 

 Art.14 Autovehiculele care aprovizioneaz� cu m�rfuri pia�a agroalimentar� 
parcheaz� în parcarea de pe strada Plopului �i în platoul din spatele halei pentru 
desfacerea produselor de origine animal�. 
 Art.15 Accesul cump�r�torilor în pia�a agroalimentar� se face astfel: 

- acces principal din B-dul Mihai Eminescu pe lâng� cl�direa ROMTELECOM 
- strada Plopului – pe lâng� Hala pentru desfacerea produselor 
agricole 

- acces secundar – din B-dul Mihai Eminescu – pe lâng� cl�direa TRUST 
EFTIM COM 

- din strada Plopului – pe lâng� Hala pentru desfacerea produselor 
agricole. 

 
CAP.V SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIE�EI AGROALIMENTARE 
 Art.16 Pia�a agroalimentar� dispune de urm�toarele utilit��i tehnice necesare 
bunei desf��ur�ri a activit��ii (schi�a prezentat� în anexa nr.3) 
 a) re�ea de alimentare cu ap� potabil� necesar� pentru : 

- sp�larea legumelor, fructelor, zarzavaturilor – 2 bazine în hala pentru 
desfacerea produselor agricole; 

- consumul �i igienizarea spa�iilor din hala pentru desfacerea produselor de 
origine animal� – total 13 chiuvete, câte una în fiecare spa�iu �i una pentru 
consumul public; 

- consumul cump�r�torilor – una chiuvet� dubl�; 
- sp�larea �i igienizarea cântarelor; 
- func�ionarea WC pie�ei  - 7 chiuvete sp�lat pe mâini, 9 bazine WC, 3 

pisoare; 
        - WC din hala pentru comercializarea produselor de origine 
animal�–2 chiuvete sp�lat mâini 
  - 2 bazine WC. 
b) re�ea de ap� pentru stingerea incendiilor - 3 hidran�i exteriori subterani 
              - 2 hidran�i interior Complex comercial. 
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c) re�ea de canalizare pluvial� �i menajer� racordat� la re�eaua public� a 
ora�ului, amenajat� în hala pentru comercializarea produselor de origine 
animal�, hala pentru comercializarea produselor agricole, WC-ul pie�ei 
agroalimentare, platoul pie�ei; 
d) re�ea de iluminat electric din interior �i exterior, re�ea iluminat public pia�a 
agroalimentar�;   
e) puncte sanitare de prim ajutor – 3 buc��i 
f) mijloace de prim� interven�ie PSI – 3 pichete de incendiu, 3 hidran�i subterani, 
2 hidran�i interiori; 
g) post telefonic interurban; 
h) punct control sanitar veterinar; 
i) punct de colectare �i depozitare gunoi menajer, 20 europubele, 2 
eurocontainere; 
j) parcare pentru mijloacele auto care aprovizioneaz� pia�a agroalimentar� – 50 
locuri. 

 Art.17 Activitatea de salubrizare �i igienizare a pie�ei agroalimentare se 
efectueaz� cu personal propriu, zilnic dup� terminarea programului pie�ei (cur��enie 
general�), precum �i ori de câte ori este nevoie în timpul programului (cur��enie de 
între�inere)  -  total 8 muncitori. 
 Colectarea resturilor menajere se efectueaz� permanent, depozitarea acestora 
f�cându-se în europubele �i eurocontainerele apar�inând SC ACVATERM SA care 
efectueaz� �i evacuarea lor pe baz� de contract de prest�ri servicii. 
Art. 18  Activit��ile de ordine �i lini�te public� sunt asigurate zilnic prin 2 poli�i�ti 
comunitari din cadrul Serviciului public al Prim�riei ora�ului Tg. Neam�. 
Art. 19  Activit��ile de paz� pe timpul nop�ii sunt asigurate zilnic prin 2 posturi de paz� 
mobile cu personal propriu – total 5 agen�i de paz�. 
Art 20 Utilizatorii pie�ei (comercian�i �i produc�tori particulari) beneficiaz� de 
consultan�� juridic� gratuit� asigurat� de consilierul juridic al societ��ii. 
CAP.VI DREPTURILE �I OBLIGA�IILE UTILIZATORILOR PIE�EI 

AGROALIMENTARE 
 Art.21 Produc�torii individuali precum �i persoanele fizice sau juridice care 
comercializeaz� produse �i m�rfuri în pia�a agroalimentar� au urm�toarele drepturi �i 
obliga�ii: 

I. DREPTURI 
 a) se pot informa facil asupra tarifelor practicate în pia�a agroalimentar�; 
 b) produc�torii agricoli au asigurat� posibilitatea de a închiria de la administra�ia 
pie�ei cântare verificate metrologic; 
 c) acces gratuit la cântarul bascul� la o singur� cânt�rire; 
 d) de a fi informa�i asupra perioadei �i orarului de func�ionare al pie�ei; 
 e) alte drepturi oferite de administra�ia pie�ei; 
II. OBLIGA�II 
 a) s� posede autoriza�ii sau adeverin�e specifice activit��ii de comercializare în 
pia�a agroalimentar� – certificate înregistrate la Registrul Comer�ului, autoriza�ii 
eliberate de Consiliile Jude�ene, certificate produc�tor eleberate de Consiliile locale 
pentru produc�torii individuali, autoriza�ii sanitare-veterinare pentru produsele de 
origine animal�, documente de provenien�� sau de origine a m�rfurilor: avize, facturi, 
documente care s� ateste calitatea m�rfurilor etc; 
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 b) persoanele fizice �i juridice vor desf��ura activit��i comerciale în pia�a 
agroalimentar� în spa�ii sau locuri de vânzare în baza unui contract de închiriere 
încheiat cu administra�ia pie�ei, achitând lunar chiria stabilit� prin contract; 
 c) produc�torii individuali care doresc s� exercite o activitate de comer� în cadrul 
pie�ei agroalimentare în regim sezonier sau în anumite zile se vor prezenta la 
administra�ia pie�ei pentru înregistrarea într-un registru special, primind un tichet de 
utilizare a unui loc de vânzare în pia�a agroalimentar�, achitând în acest sens taxa 
aferent�; 
 d) activit��ile de comer� se realizeaz� numai în spa�iile �i locurile prev�zute în 
planul pie�ei agroalimentare în func�ie de specificul m�rfurilor �i produselor. Sunt 
interzise vânz�rile m�rfurilor sau produselor pe suprafa�a c�ilor de circula�ie sau direct 
de pe postamentul platoului pie�ei cu excep�ia r�sadurilor, florilor sau pomilor fructiferi, 
verzei �i pepenilor; 
 e) utilizatorii autoriza�i �i produc�torii individuali care desf��oar� comer� în pia�a 
agroalimentar� sunt obliga�i s� exploateze spa�iile pe care le ocup� pe propria 
r�spundere. Acestora li se interzice s� permit� unui ter� s� utilizeze chiar par�ial locul 
de vânzare atribuit, sau s� subînchirieze acest loc; 
 f) utilizatorii pie�ei agroalimentare vor efectua cânt�rirea �i m�surarea m�rfurilor 
numai cu mijloacele de m�surare legale, verificate metrologic în termen �i adecvate 
scopului potrivit legii; 
 g) to�i utilizatorii pie�ei agroalimentare sunt obliga�i s� afi�eze datele de 
identificare care le atest� func�ionarea (persoan� juridic�, persoan� fizic�, produc�tor 
individual etc); 
 h) to�i utilizatorii pie�ei agroalimentare sunt obliga�i s� afi�eze datele de 
identificare a m�furilor �i produselor expuse la vânzare, pre�urile �i tarifele practicate la 
loc vizibil �i pentru fiecare tip de marf� �i produs comercializat; 
 i) fiecare utilizator al pie�ei agroalimentare este obligat s� p�streze cur��enia în 
spa�iul sau perimetrul în care î�i desf��oar� activitatea, s� colecteze �i depoziteze 
gunoiul menajer, cartoanele �i PET –urile la punctele stabilite de administra�ia pie�ei; 
 j) s� respecte programul de func�ionare, disciplina, ordinea �i lini�tea public� pe 
timpul desf��ur�rii activit��ilor de comer� în cadrul pie�ei agroalimentare; 
 k) alte obliga�ii stabilite de administra�ia pie�ei agroalimentare. 

 
CAP.VII  DREPTURILE  �I  OBLIGA�IILE  ADMINISTRATORULUI PIE�EI  

AGROALIMENTARE 
 Art.22 Administratorul pie�ei agroalimentare are urm�toarele drepturi �i obliga�ii: 
 a) elaboreaz� Regulamentul pentru func�ionarea pie�ei �i îl supune spre avizare 
autorit��ilor publice locale; 
 b) afi�eaz� la loc vizibil �i în mod lizibil extrase din Regulamentul de func�ionare 
al pie�ei, precum �i orarul de func�ionare, stabile�te �i afi�eaz� tarifele practicate în 
pia��; 
 c) verific� dac� utilizatorii pie�ei au calitatea de produc�tor-comerciant conform 
prevederilor legale �i nu permite accesul altor comercian�i în pia��; 
 d) pune la dispozi�ia produc�torilor individuali �i comercian�ilor autoriza�i – spa�ii 
de expunere �i vânzare în limita num�rului de locuri disponibile; 
 e) verific� dac� utilizatorii pie�ei exploateaz� spa�iile sau locurile de vânzare în 
limita suprafe�ei repartizate, interzicând vânzarea produselor sau m�rfurile în afara 
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acestora, pe c�ile de circula�ie sau direct pe postamentul platoului pia�� cu excep�ia 
r�sadurilor, florilor, pomilor fructiferi, verzei �i pepenilor; 
 f) nu admite în pia�� un num�r de utilizatori mai mare decât limita locurilor de 
vânzare existente în sectorul de pia�� destinat desfacerii produselor oferite de ace�tia; 
 g) verific� dac� utilizatorii pie�ei au afi�ate datele de identificare care le atest� 
func�ionarea: firma, sediul, numele vânz�torului; 
 h) înregistreaz� într-un registru special produc�torii individuali sau persoanele 
fizice �i persoanele care desf��oar� activitate de comer� în perimetrul pie�ei, cu 
caracter temporar în anumite perioade sau zile, precum �i sortimentele �i cantitatea de 
m�rfuri aduse spre vânzare de c�tre ace�tia; 
 i) controleaz� dac� mijloacele de m�surare proprietatea utilizatorilor pie�ei sunt 
verificate din punct de vedere metrologic �i interzice folosirea celor care nu corespund 
prevederilor legale în domeniu; 
 j) asigur� verificarea periodic� din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe 
care le ofer� spre închiriat utilizatorilor pie�ei; 
 k) asigur� un num�r de cântare în stare de func�ionare egal cu cel al locurilor de 
vânzare din pia�� destinate comercializ�rii de c�tre produc�torii agricoli individuali - a 
legumelor, fructelor, cerealelor �i semin�elor; 
 l) asigur� gratuit cântare de control pentru verificarea de c�tre cump�r�tori a 
corectitudinii cânt�ririlor produselor cump�rate din pia��; 
 m) asigur� în mod gratuit func�ionarea unui cântar tip bascul� cu capacitate de 
peste 30 kg la o singur� cânt�rire, necesar m�rfurilor vândute în cantitate mare de 
c�tre utilizatorii pie�ei; 
 n) încaseaz� de la comercian�ii �i produc�torii individuali chiriile �i taxele pentru 
folosirea spa�iilor destinate comercializ�rii produselor �i serviciilor prestate (închirieri 
cântare, halate, depozitare m�rfuri, consum energie electric�, ap�-canal, gaz metan); 

 o) asigur� condi�ii optime pentru desf��urarea unui comer� civilizat în pia�� intervenind 
pentru p�strarea unor raporturi corecte între vânz�tor �i cump�r�tor; 
 p) încheie contracte de închiriere cu proprietarii de m�rfuri pentru spa�iile comerciale 
ale pie�ei pe o perioad� anual� (persoane autorizate - fizice sau juridice) sau pe o perioad� 
limit� de timp (pentru produc�torii individuali în sezonul de var�-toamn�); 
 q) sprijin� organele de control autorizate s� exercite controale în pia�a agroalimentar� 
�i asigur� aplicarea m�surilor dispuse de ace�tia; 
 r) dispune m�suri de protec�ia muncii, de prevenire �i stingere a incendiilor, protec�ia 
mediului cât �i de evitare sau limitare a unor pagube ce s-ar produce în perimetrul pie�ei 
agroalimentare; 
 s) sesizeaz� organele abilitate s� ia m�suri de îndep�rtare din pia�� a agen�ilor 
economici care vând produse toxice de orice fel; 
 �) asigur� �i urm�re�te respectarea de c�tre utilizatorii pie�ei, a obliga�iilor ce le revin 
potrivit prezentului regulament; 
 t) asigur� ordinea �i lini�tea public� în cadrul pie�ei agroalimentare prin poli�i�tii 
comunitari, precum �i paza bunurilor materiale prin personal propriu; 
 �) asigur� salubrizarea pie�ei zilnic sau ori de câte ori este nevoie, ridicarea zilnic� a 
gunoiului �i ambalajelor (carton �i PET-uri), dotarea cu substan�e dezinfectante �i de 
între�inere, func�ionarea instala�iilor de ap�-canal, iluminat electric etc; 
 u) dispune m�suri ca pe timp de noapte s� fie degajate c�ile de acces de ambalaje, 
m�rfuri sau vehicule de orice fel; 
 v) alte drepturi cuprinse în prevederile H.G. 348/2004. 
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CAP. VIII  DISPOZI�II  FINALE 

 Art.23 Administratorul pie�ei agroalimentare va afi�a la loc vizibil în exteriorul cl�dirii 
administra�iei pie�ei extrase din prezentul Regulament privind obliga�iile utilizatorilor pie�ei. 
 Art.24 Nerespectarea de c�tre administratorul pie�ei precum �i de c�tre utilizatorii 
acesteia a obliga�iilor �i responsabilit��ilor ce le revin din prezentul Regulament atrage 
sanc�ionarea contraven�ional� potrivit prevederilor H.G. nr. 348 din 18.03.2004 privind 
exercitarea comer�ului cu produse �i servicii în unele zone publice. 
 Art.25 Anexele nr.1-3 fac parte integrant� din prezentul Regulament. 
 

Adoptat în �edin�a comun�  a Adun�rii Generale �i Consiliului de 
administra�ie a SC CIVITAS COM SRL   Tg. Neam�  din data de  26.05.2009. 

 
 


