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Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. 111 din 07.09.2010 
 

 

 

 

 

C O N V E N Ţ I A  
 

 

Nr. _____ din______ 

 

 

pentru ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Roman în vederea 

desfăşurării de activităţi în exclusivitate cu caracter social, umanitar, educativ, cultural, 

fără scop comercial, sau de reclamă 

 

PARŢILE : 
 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI ROMAN prin  Direcţia Control şi Autorizări( D.C.A.), cu 

sediul în Roman, .Piaţa Roman Vodă nr.1, cod fiscal  ………. , cont bancar………………….. 

RO.................................................    deschis la Trezoreria Municipiului Roman, reprezentată 

legal prin...................................., în calitate de ADMINISTRATOR 

 

şi 

______________________________cu sediul în loc._________________ ,jud ________ 

str._____________________, nr____, bl._____, ap.____, CUI/CNP 

______________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr 

J____/_______/________, CUI.............tel/fax..............., reprezentata prin 

__________________________ în calitate de BENEFICIAR. 

 

Ţinând cont de prevederile Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman, aprobat 

prin H.C.L. nr...., a H.C.L. privind taxele şi impozitele locale, ale O.G. 92/2003, republicată şi 

actualizată, privind Codul de procedură fiscală, având în vedere prevederile Codului Civil, 

Titlul III, Despre Contracte şi Convenţii,în baza art.36,(2) lit.c) şi art.68,din Lg.nr. 215/2001 

republicată – privind administraţia publică locală, s-a încheiat prezenta  convenţie. 

 

Art. 1. OBIECTUL CONVENTIEI 
 

Conventia are drept obiect cedarea folosintei suprafetei de _______mp de teren 

apartinind domeniului public al Municipiului Roman situat pe str______________________ 

nr___, reper de identificare____________________________ în vederea desfăşurării de 

activităţi în exclusivitate cu caracter social, umanitar, educativ, cultural, fără scop 

comercial sau de reclamă, respectiv.................................... cu destinaţia________________ 
  
Art. 2. DURATA CONVENŢIEI 
 

Perioada de ocupare a terenului este de ______ zile, de la data de_________ pînă la data 

de ___________. 
 

Art. 3. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
 

Ocupantul locului public are următoarele obligaţii: 

a) să obţină toate avizele şi acordurile prevăzute de lege pentru desfăşurarea activităţii 

declarate; 

b) sa respecte amplasamentul stabilit, suprafata declarată, perioada aprobată şi 

destinaţia pentru care i s-a încheiat prezenta convenţie; 
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c) sa pastreze ordinea , linistea publica si curatenia in zona locului public ocupat şi să 

nu deterioreze sub nici o formă zonele verzi din vecinatatea amplasamentului; 

d) la expirarea termenului, în cazul în care nu se solicită, sau nu se aprobă prelungirea 

termenului de ocupare a locului public, sa predea amplasamentul curat, nedeteriorat şi fără 

sarcini, în caz contrar remedierea va cadea in sarcina beneficiarului, pe cheltuiala proprie; 

e) sa elibereze imediat si neconditionat amplasamentul în cazul nerespectarii 

obligatiilor mai sus menţionate, la somaţia reprezentanţilor Primăriei Municipiului Roman, 

fără a avea pretentii asupra restituirii sumelor achitate; 

f) sa nu utilizaze mobilier urban altul decăt cel aprobat de către administrator, iar prin 

amplasarea acestuia să nu stânjeneasă circulaţia pietonală sau rutieră; 

g) sa încheie contract cu o societate de salubrizare, să protejeze mobilierul urban şi 

amenajările de pe amplasamentul folosit; 

h) să suporte pe cheltuiala proprie plata utilităţilor 

i) să ia toate măsurile impuse de preverile legii 60/1991 privitor la asigurarea ordinii 

publice – să obţină avizele şi acordurile prevăzuţe prin aceasta; 

j) să desfăşoare în exclusivitate activităţi nonprofit şi să nu permită desfăşurarea pe 

amplasamentul atribuit de activităţi comerciale producătoare de venituri de către alte persoane 

fizice sau juridice. 

k) să respecte prevederile Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi 

desfăşurarea activităţilor economice şi comerciale în Municipiul Roman. 

 

Art. 4. RĂSPUNDEREA 
 

Nerespectarea obligatiilor prevazute la art.3 se sancţionează cu amendă de la 500 la 

1000 lei şi cu obligaţia eliberării terenului. 

Încheierea prezentei convenţii nu elimină răspunderea materială, civilă şi penală a 

beneficiarului cu privire la reglementările Legii 60/23.09.1991 republicată privind organizarea 

si desfăşurarea adunărilor publice . 

Nerespectarea oricăror obligaţii prevăzute în prezenta convenţie, sau ale legilor în 

vigoare exclude beneficiarul de la încheierea unor convenţii viitoare în condiţiile prezente. 

 

Prezenta conventie s-a incheiat in 2(doua) exemplare, câte una pentru fiecare parte. 

 

Primar, 

...................................... 

 

 

Secretar, 

....................................... 

 

 

Direcţia Control şi Autorizări (D.C.A.),  

Director ………………… 
 
 

 

Serviciu juridic, 

Sef. Serviciu …………………… 

 

 


