ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.02.2020
privind organizarea evenimentului de interes local ”TÂRGUL
DE PAȘTE - 2020” în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 4658 din 26.02.2020 întocmit şi
înaintat de către Primarul municipiului Roman - dnul Lucian-Ovidiu Micu
precum și raportul de specialitate nr. 4662 din 26.02.2020 întocmit şi înaintat de
către Direcția Juridică și Administrație Publică;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din 27.02.2020 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2020
al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. __ din
27.02.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere:
 Prevederile H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse
și servicii de piață în unele zone publice;
 prevederile art. 6 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
si serviciilor de piața cu modificările si completările ulterioare;
 prevederile art. 58, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, modificata si
actualizată;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), ale art. 130, ale art. 140,
alin. (1), precum şi ale art.196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Primaria Municipiului Roman,
prin Serviciile proprii din Aparatul de Specialitate al Primarului, a
evenimentului de interes local ”TÂRGUL DE PAȘTE- 2020”, în Piața
Roman-Vodă, parcarea Roman-Vodă, în perioada 09 – 18 aprilie 2020.

Art. 2. Se aprobă urmatoarele tarife:



Căsuță pentru comercializarea produselor alimentare – 500 lei;
Căsuță pentru comercializarea produselor nealimentare – 300 lei.

Art. 3. Se dă mandat Primarului Municipiului Roman de a stabili
Regulamentul de organizare a acestui eveniment, condițiile de participare
precum și comisia de analiză a dosarelor de înscriere ale participanților.
Art. 4. Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate va
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va asigura
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,
Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

CONTRASEMNERAZĂ
Secretarul general al municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 4658 din 26.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului de interes local
”TÂRGUL DE PAȘTE-2020” în municipiul Roman
Primaria Municipiului Roman își propune in acest an organizarea
acestui târg într-un concept nou, care sa promoveze producătorii locali și să
marcheze semnificația tradiționala a acestei Sărbatori.
Evenimentul își propune să valorifice arta populară și tradițiile autentice,
adunând producatori și meșteșugari din zonă, care folosesc tehnicile de lucru și
rețetele românești moștenite din familie.
Activitatea târgului va fi organizată exclusiv în căsuțele puse la
dispoziție de Primaria Municipiului Roman, unde se vor comercializa obiecte
meșteșugărești și produse culinare, dar și o zonă cu gustări calde și specialități
de sezon. În cadrul târgului, se vor promova produse tradiționale, precum: ouă
încondeiate și decorate tradițional, ii, icoane pictate, obiecte din piele,
ceramică, sticlă și lemn, accesorii și decorațiuni pentru masa de Paște,
cozonaci, prăjituri de casă, pască, produse din carne tradiționale, etc.
Târgul de Paște se dorește a deveni o tradiție a orașului, și, în fiecare an,
să fie un bun prilej de redescoperire a produselor din gospodăriile țărănești și a
meșterilor tradiționali, creând astfel o punte între mediul rural și cel urban.
Pentru organizarea acestuia este necesar a se aproba tariful de închiriere
al căsuțelor, activitatea comercială desfașurandu-se exclusiv în acest mod,
nefiind permisă amplasarea de corturi, tarabe sau alte mijloace de
comercializare.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică
Nr. 4662 din 26.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentului de interes local
”TÂRGUL DE PAȘTE-2020” în municipiul Roman
Din punct de vedere al oportunitații:
Primaria Municipiului Roman își propune in acest an organizarea acesstui târg
într-un concept nou, care să promoveze producatorii locali și să marcheze
semnificația tradiționala a acestei Sărbatori.
Evenimentul își propune să valorifice arta populară și tradițiile autentice,
adunând producatori și meșteșugari din zonă, care folosesc tehnicile de lucru și
rețetele românești moștenite din familie.
Activitatea targului va fi organizata exclusiv în casuțele puse la dispoziție de
Primaria Municipiului Roman, unde se vor comercializa obiecte meșteșugărești și
produse culinare, dar și o zonă cu gustări calde și specialități de sezon. În cadrul
târgului, se vor promova produse tradiționale, precum: ouă încondeiate și decorate
tradițional, ii, icoane pictate, obiecte din piele, ceramică, sticlă și lemn, accesorii și
decorațiuni pentru masa de Paște, cozonaci, prăjituri de casă, pască, produse din
carne tradiționale etc.
Târgul de Paște se doreste a deveni o tradiție a orașului, și, în fiecare an, să fie
un bun prilej de redescoperire a produselor din gospodăriile țărănești și a meșterilor
tradiționali, creând astfel o punte între mediul rural și cel urban.
Pentru organizarea acestuia este necesar a se aproba tariful de inchiriere al
căsuțelor, activitatea comercială desfașurandu-se exclusiv in acest mod, nefiind
permisa amplasarea de corturi, tarabe sau alte mijloace de comercializare.
Din punct de vedere al legalitații sunt incidente in cauza :
 Prevederile H.G. nr. 348/2004, privind privind exercitarea comerţului cu
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice
 prevederile art. 6 din O. G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si
serviciilor de piata cu modificările si completările ulterioare;
Față de cele expuse mai sus, apreciem proiectul ca legal și oportun, si il vom
aviza favorabil.

D.J.A.P.
Dir. Ex. Camelia RUSU

