
Cu Hotararea Consiliului Local nr. 23/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare a Pietei Agroalimenatre din comuna Cosmesti, judetul Galati s-au stabilit
o serie de reguli de organizare si functionare a pietei agroalimentare si de asemeni s-au stabilit
taxele ce se vor incasa. Taxele sunt necesare pentru functionarea pietei, pentru a achita apa, energia
consumata, utilitatile, etc.

Pentru ca nu am avut experienta in acest sens, hotararea de a fixa taxele pentru functionarea
pietei a fost foarte greu de luat. De-a lungul anilor, la presiunea cetatenilor comunei, dupa mai
multe discutii in cadrul Consiliului Local, am luat decizia de a propune Consiliului Local majorarea
taxelor stabilite acum cinci ani. Cred ca este justificata cererea cunoscut fiind faptul ca toate
utilitatile si-au schimbat pretul.

Din totdeauna munca campului a fost cea mai grea, iar faptul ca seceta ne incearca mai in
fiecare an si nu toate zonele comunei au sistem de irigatie, deoarece cheltuielie pentru intretinerea
culturilor, pentru combaterea bolilor si daunatorilor sunt foarte scumpe, vom incerca sa facem niste
taxe care sa nu impovareze foarte tare producatorii, dar care sa justifice mentinerea acestei piete
deschise. Propun eliminarea taxei acces auto pentru clientii mici, care Yin sa se aprovizioneze doar
pentru familie, deoarece avem interes sa intre cat mai multi clienti, care sa poata aduce beneficii
producatorilor, Sustin mentinerea unei taxe minime pentru cei care yin sa cumpere in cantitati mari,
pentru distribuire ulterioara in alte locatii sau pentru agenti economici.

Propun mentinerea celorlate prevederi adoptate de-a lungul timpului, de care se bucura
cetatenii comunei. Prin urmare am considerat necesar initierea unui proiect de hotarare privind
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/29.05.2015 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei Agroalimentare din comuna Cosmesti,
judetul Galati

Solicit Raport de specialitate Biroului Financiar contabil in termen de 20 de zile de la
intocmirea proiectului si solicit aviz tuturor comisiilor de specialitate pana in preziua in care va fi
discutat proiectul in sedinta ordinara, cu formularea amendamentelor in mod scris si justificat.

Este de competenta Consiliului Local al comunei Cosmesti de a discuta si adopta proiectul
de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 23/29.05.2015
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei Agroalimentare din
comuna Cosmesti, judetul Galati.
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CONSILIER SUPERIOR,
Ec. Eleonora-Valerica Maftei

Prezentul Raport este intocmit in temeiul art. 136, alin.(4) ~i alin.(8) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ.

Analizand propunerea initiatorului, proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea
Hotararii Consiliului Local nr. 23/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al Pietei Agroalimentare din comuna Cosmesti, judetul Galati,
constat urmatoarele:

proiectul de hotarare este temeinic, bine justificat in concordanta cu prevederile art. 129, alin.
(2), lit. c) si lit.d), alin. (7), lit. s) si art. 139, alin. (3), lit.c)din Codul administrativ aprobat prin
OUG 57/2019 cu modificarile ulterioare;
se asigura legalitatea conform Art. 24 ~i art. 25 din Hotararea Guvemului nr. 348/2004 privind
exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si
completarile ulterioare precum si art. 20, alin.(1), lit. b), d), e), j din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale;
proiectul este necesar si oportun ~icorespunde cu responsabilitatea administratiei publice locale
de a lua masuri pentru eficientizarea activitatii in beneficiul colectivitatilor locale;
prin acest proiect se asigura un venit necesar intretinerii si utilarii Pietei si 0 protectie a
cetatenilor comunei, ca au un loc de desfacere pentru produsele lor.
Este de competenta Consiliului Local al comunei, de a aproba Hotararea privind modificarea ~i

completarea Hotardrii Consiliului Local nr. 23/29.05.2015 privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ~iFunctionare al Pietei Agroalimentare din comuna Cosmesti, judetul Galati ~i
a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local de a aviza acest proiect.

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare privind: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.

23129.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Pietei
Agroalimentare din comuna Cosmesti, judetul Galati
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In temeiul art. 45 alin. (1) si eel. al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, eu modificarile si completarile
ulterioare,

Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) ~ialin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 6 pet, 3 din Carta europeans a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d) Hotararea Consililui Local nr. 49/11.11.2011 privind aprobarea unei

piete agroalimentare in comuna Cosmesti, judetul Galati , coroborat cu prevederile
Hotararii Consiliului Local nr. 8/27.06.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal piata agroalimentarea din comuna Cosmesti, judetul Galati;

e) Art. 24 si at. 25 din Hotararea Guvemului nr. 348/2004 privind
exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice , cu
modificarile si completarile ulterioare;

f) art. 36 alin. (2) lit. c) si lit. d) , art. 36 alin. (6) pet. 16 si art. 36 alin. (9) ,
art. 45 alin. (3), art. 115 (1) lit. b) din 'Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

luand act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Cosmesti , in calitatea sa de

initiator, inregistrat sub nr. 1676/09.04.2015 calitate acordata de prevederile art. 33
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, eu modificarile si completarile
ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administratiei
publice locale nr.215/200 1, republicata, cu modificarile ~icompletarile ulterioare;

b) raportul eompartimentului de resort din eadrul aparatului de specialitate
al prirnarului eomunei Cosmesti, inregistrat sub nr2109/18.05.2015

c) raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Cosmesti,

HOTARAREA nr.23
din 29.05.2015

privind : aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei
Agroalimenatre din comuna Cosmesti, judetul Galati

Str. g-ral Dumitru Damaceanu Dr. 92;

cod postal 807085;

e-mail: primaria.cosmesti@gmail.com ;

Web-site: www.primaria-cosmesti.ro
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Art. 1. - Se aproba Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei
Agroalimenatre din comuna Cosmesti, judetul Galati.

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei
Cosmesti,judetul Galati.

Art.3.- Prin intermediul secretarului comunei se comunica inmod obligatoriu,
in termenul prevazut de lege, prezenta hotarare, Primarului Comunei Cosmesti si
Institutiei Prefectului - judetul Galati si se aduce la cunostinta publica prin afisare la
sediul primariei ~i prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.primaria-cosmesti.ro .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSMESTI, intrunit in ~edinlii
ordinarii in data de mai 2015 ,adoptii prezenta hotiiriire.

ULCOMUNEI,



CAPITOLUL III

Art. 4.- Piata agroalimentara din comuna este un ansamblu special amenajat
in vederea comercializarii en gros si en detail a produselor agricole precum si a unor
produse nealimentare de uz agricol : folie, saci, materiallemnos, seminte, unelte, etc

Art.5. Locatia pietei si specificul acesteia au fost stabilite prin Hotararea
Consiliului Local nr.8/27.06.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Piata
produse agroalimentare, comuna Cosmesti, judeul Galati.

Art.6. Piata Agroalimentara este potrivit art. 7 alin. 2 din H.G. nr. 348/2004
piata permanenta.

Art.7. Piata functioneaza in tot timpul anului, iar orarul de functionare este
zilnic.in perioada 01 aprilie - 15 noiembrie, de luni pana sambata intre orele 6.00 -
22.00.

CAPITOLUL II
TIPUL PIETEI SI CATEGORIA DE MARFURI COMERCIALIZATE

Art.3. Activitatile de administrare a Pietei agroalimentare din comuna
Cosmesti, sunt gestionate de catre viceprimarul comunei.

Art.2. Prezentul Regulament are ca scop organizarea comertului in Piata
Agroalimentara in conditii de protectie optima a consumatorilor, de concurenta loiala
intre cei care desfasoara activitate in aceasta locatie, de protejare a vietii, sanatatii,
securitatii, mediului si intereselor economice ale consumatorilor.

Art. 1.- Prezentul Regulament trateaza modalitatile si conditiile in care se
asigura administrarea si utilizarea locurilor publice de desfacere a produselor
agricole si nu numai din Piata Agroaliementara Cosmesti , situata in tarlaua 23/1
parcela 105 precum si drepturile si obligatiile ce revin persoanelor fizice si juridice
care administreaza si care folosesc aceste locuri publice . De asemeni in cadrul
regulamentului se prevede modul de constatare si sanctionare a contraventiilor in caz
de nerespectare a prevederilor regulamentului.

CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
PIETEI AGROALIMENTARE
DIN COMUNA COSMESTI, JUDETUL GALATI

Aprobat prin HCL nr. 23/29.05.2015



Art.12 - Comertul in zone publice se desfasoara In pietele agroalimentare si targuri
special amenajate si dotate corespunzator specificului fiecarei activitati In parte avand
asigurate utilitatile generale pre cum si In perimetrele teritoriale determinate prin
dispozitia Primarului, special amenajate pentru desfasurarea unor activitati de comert
cu amanuntul sau prestari de servicii.
Art. 13 - Piata este asigurata cu servicii care sa faciliteze desfasurarea activitatilor In
conditii optime, dimensionate In functie de numarul locurilor de vanzare si de tipul de
piata respectiv:
a) suprafete pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor;
b) rantiini cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou, sau alte surse de apa
potabila;
c) birou administrativ;
d spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere ~i curatenie;
e) punct de colectare a deseurilor rezultate din activitatea comerciala;

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA COMERTULUI iN PIETE, ,

Art.8.- Sufrafata total a a pietei este de 14803 mp. si apartine domeniului
public al comunei Cosmesti, judetul Galati.

Art. 9. Piata agroalimentara cuprinde :
- Spatii verzi neamenajate -7475 rnp.
- Zona comert insular - Tarabe en-detail - 1048 mp.
- Alei pietonale - 695 mp
- Alei carosabile- 2690 mp
- Zone stationare comercianti pentru desfacere produse en-gross - 2320

mp
- Parcare clienti - 580 mp, (43 locuri)
Art. 10.- Accesul se va realiza direct din drumul judetean DJ 252 , intr-un

singur sens , prin partea de de nord si evacuarea prin partea de sud cu respectarea
prevederilor Codului Rutier.

Art.11.- Piata agroalimentara este prevazuta cu:
- Apa potabila din put forat si hidrofor
- Cai de acces carosabile si locuri de parcare din beton
- Tarabe
- Cosuri de gunoi
- Fosa septica betonata
- Imprejmuire

Retea de hidranti
- Retea de alimentare cu energie electrica de joasa tensiune

PREZENTAREA ANSAMBLULUI PIETEl SI PLATOULUI



Art.19 - Pentru inchirierea zilnica de mese si spatii de comercializare:
a) producatorii vor prezenta atestatul de producator vizat pe anul in curs, cametul de
coniercializare si un act de identitate;
b) comerciantii vor prezenta Certificatul de Inregistrare de la Oficiul Registrului
Comertului in care este mentionat codul unic de inregistrare.
Art.20 - Administratorul si comerciantii, producatorii si prestatorii de servicii sunt

CAPITOLUL III
SERVICIILEPRESTATE UTILIZATORILOR PIETEI
Art.16 - Circulatia autovehiculelor in perimetrul pietei va fi reglementata pnn
regulamentul de functionare al pietei.
Art.17 - Diagrama privind amplasamentul activelor care fac obiectul inchirierii din
piete, sectorizarea platoului pietei pe specific de produse comercializate, planul pietei,
prezentarea ansamblului pietei si a platoului, serviciile prestate utilizatorilor pietelor,
vor
fi aprobate ~imodificate numai de primar, la propunerea administratorului pietei.
Art.18 - (1) Mesele din piete vor fi atribuite producatorilor agricoli ~i comerciantilor
in ordinea solicitarilor ~i in limita locurilor de vanzare existente in sectorul din piata
destinat desfacerii acestor produse.
(2) Daca mai multi utilizatori solicita aceeasi masa, se va proceda la negocierea taxei
conformprocedurii aprobate prin Hotararea Consiliului Local.

f) punct cu mijloace initiale de interventie P.S.1.si prim ajutor medical;
g) WC- uri publice.
Art.14 - Comercializarea produselor nealimentare noi, uzate sau reconditionate ~i
alimentare preambalate sau ambalate, in structuri de vanzare cu locatie fixa sau
temporara din zonele publice este permisa cu respectarea urmatoarelor cerinte:
- asigurarea conditiilor de pastrare cerute de producator pentru a se mentine
caracteristicile initiale ale produselor si a se preveni perisabilitatea accelerata a
acestora
- asigurarea conditiilor impuse de normele sanitare
- asigurarea conditiilor cerute de legislatie pentru produsele industriale de a fi probate
sau verificate
- respectarea conditiilor de amplasament stabilite de autoritatea publica locals
Art.lS - Utilizatorii pietelor si targurilor sunt:
- persoane juridice care desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul a
produselor,
- asociatii familiale, persoane fizice autorizate inc1usivmestesugari,
- producatori agricoli individuali si asociatiile acestora care lsi comercializeaza
propriile
produse agricole si agroalimentare,
- persoane fizice care i~i vand ocazional bunuri proprii in piete organizate.



obligati sa respecte si sa aplice prevederile Regulamentului de Organizare ~1

Functionare a pietei, astfel incat utilizatorii pietei au urmatoarele drepturi:
a) sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in piata,
b) au dreptul sa practice preturile pe care le considers optime pentru marfurile pe care
le comercializeaza,
c) au drept de acces la toate serviciile oferite de Administratorul pietei;
d) sa fie informati asupra perioadei si orarului de functionare a pietei
e) sa foloseasca mas a inchiriata pe durata unei zile corespunzator programului de
functionare a pietei, iar cei care au contract de inchiriere beneficiaza de drepturile
prevazute in acesta.
Art.21 - Comerciantii/producatorii din piata Cosmesti au urmatoarele obligatii:
a) afisarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare,
b) sa respecte legislatia in vigoare privind normele sanitare, sanitar-veterinare, fito
sanitare, Psi, protectia muncii, a mediului, normelor privind siguranta alimentelor,
altor
reglementari privind comertul cu produse agroalimentare si prevederile prezentului
regulament,
c) etalarea instrumentelor de masura,
d) folosirea numai a cantarelor verificate din punct de vedere metro logic,
e) inscriptionarea denumirii persoanelor juridice (persoane fizice autorizate sau
asociatii familiale) la loc vizibil, usor de citit care sa nu poata fi stearsa.
f) mentinerea permanenta a curateniei la locul de vanzare si in jurul acestuia
g) transportarea gunoiului la locurile special amenajate
h) sa nu expuna ~i sa comercializeze marfurile in afara locului alocat
i) sa nu ofere spre vanzare marfurile din mers,
j) sa nu ofere spre vanzare produsele inainte de deschiderea pietei ~i dupa
inchiderea acesteia
k) accesul in piata si comercializarea produselor de catre producatorii particulari se
face numai in baza atestatului de producator si cametului de comercializare, de catre
titular sau persoanele mentionate in atestat, conform legii,
1)este interzisa vanzarea produselor pe trotuare, cai de acces, sau pe spatiile dintre
randurile de mese,
m) producatorii, comerciantii si prestatorii de servicii au obligatia de a pastra
curatenia in perimetrul in care i~i desfasoara activitatea prin strangerea si depozitarea
resturilor in containerele din dotarea pietelor,
n) este interzisa comercializarea si consumul de bauturi alcoolice, pe platforma
pietelor si targurilor, in alte locuri decat cele special amenajate,
0) nu este permisa comercializarea in piete a animalelor vii ce fac obiectul vanzarii
in targuri,
p) este interzisa vanzarea substantelor toxice, inflamabile sau explozibile, precum si a
armelor de foe si a munitiei,
r) este interzisa aprinderea focului pe platformele sau in jurul pietelor si a targului
si I in I langa containerele din dotarea pietei;



CAPITOLULV
DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATIEI PIETELOR
Art. 23 - Administratia pietelor are urmatoarele drepturi si obligatii:
1. elaboreaza regulamentul pentru functionarea pietei si 11supune spre avizare
autoritatilor locale;
2. verifica daca utilizatorii pietei au calitatea de producator/comerciant,
conform prevederilor legale, si nu admite accesul altor comercianti;
3. verifica daca utilizatorii pietei au afisate numele si sediul social;
4. afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul cadru, orarul de functionare,
precum si tarifele practicate in piata;
5. sprijina organele de control autorizate;
6. nu admite in piata un numar de utilizatori mai mare decat limita locurilor de
vanzare existente in sectorul de piata destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
7. stabileste tarifele pentru serviciile prestate si asigura afisarea acestora;
8. asigura evidenta solicitarilor locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora
producatorilor agricoli ~i comerciantilor produselor de uz gospodaresc in ordinea
solicitarilor;
9. controleaza daca mijloacele de masurare proprietatea utilizatorilor pietei sunt

s) este interzisa stationarea autovehiculelor de orice tip in afara zonelor de parcare,
atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, cu exceptia timpului legal de incarcare/
descarcare a marfurilor, stabilit pentru accesul in piete si targuri,
t) comerciantii si producatorii particulari au obligatia de a nu muta, modifica,degrada
sau distruge mijloacele fixe sau obiectele de inventar care apartin pietei Cosmesti,
u) toti comerciantii si producatorii din piete au obligatia sa prezinte cu ocazia
controalelor efectuate documentele legale de comercializare, precum si chitantele
privind plata taxelor incasate de Primaria Cosmesti
v) comerciantii si producatorii particulari au obligatia sa aiba 0 comportare civilizata
fata de personalul administrative al pietei si sa nu-l obstructioneze in luarea masurilor
privind aplicarea legislatiei in vigoare.
w) sa foloseasca spatiile pe care Ie ocupa pe proprie raspundere, sa nu permita unui
tert sa utilizeze chiar partial locul de vanzare atribuit sau sa-l subinchirieze
z) sa plateasca pentru locul ocupat in piata un tarif de utilizare stabilit ~i facut public
conform reglementarilor in vigoare.
Art. 22 - (1) In spatiile inchise din piata Cosmesti fumatul este interzis.
(2) Este interzisa ocuparea cu ambalaje sau maria a altor mese, de pe 0 zi pe alta,
decat cele pentru care s-a platit in ziua respectiva,
(3) Expunerea produselor la capatul meselor este permisa in limita a 50 em langa
masa, la inaltimea mesei, pentru care se va plati tarif separat fata de masa,
(4) Daca se blocheaza accesul la alta masa decat cea pentru care s-a platit, se va
achita
tarif separat pentru marfa depozitata care blocheaza accesulla mese.

"



in incmta pietei agroa imentare
Nr. Denumirea lucrarii sau serviciului VIM TARIFCrt. prestat
1. Masa comercializare produse agricole:

- Producatori agricoli Lei/zi/utilizator 8
- Agenti economici Lei/zi/utilizator 10

2. Taxa vanzare produse agroalimentare:
a. - in saci sau lazi aflate in Leilbucata Ileilbuc pe

mijlocul de transport sau pe durata
paviment

.. .vanzaru unui
transport

3. Ocuparea spatiului pietei de catre masini,
atelaje, incarcate cu marfa, ziua sosirii

a. - atelaje Lei/intrare 10
b. - autoturism cu (fara) remorca Lei/intrare 15
c. - autoutilitara cu (fara) remorca Lei/intrare 20
d. - Tractor cu (fara) remorca ' Lei/intrare 25
e. - Autocamion cu (fara) remorca Leilintrare 50
4. Taxa acces auto pentru clienti Lei/intrare 2

TAXE SI TARIFE PENTRU SERVICIILE PRESTATE POPULATIEI SI
AGENTILOR ECONOMICI DE CATRE PRIMARIA COSMESTI

r

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE
Art.24 - Prevederile regulamentului de organizare si functionare se completeaza
cu prevederile Iegislatiei in vigoare, ale hotararilor Consiliului Local al comunei
Cosmesti si ale dispozitiilor Primarului comunei Cosmesti.

verificate din punct de vedere metro logic ~l interzice folosirea celor care nu
corespund
prevederilor legale in domeniu;
10. asigura gratuit cantar de control pentru verificarea de catre cumparatori a
corectitudinii cantaririlor;
11. asigura salubrizarea pietei zilnic si ori de cate ori este necesar;
12. alte drepturi si obligatii cuprinse in prevederile legale.
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