
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 11.02.2021 
 

privind aprobarea înfiintarii Targului auto saptamanal si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr.10540 din 11.02.2021 înaintat de 
către  domnul Leonard Achiriloaei- Primarul municipiului Roman, precum şi 
raportul de specialitate nr.10563 din 11.02.2021 întocmit de către Direcția 
Juridica și Administrație Publică;   

Având în vedere:  
Prevederile H.C.L. nr. 157/2019 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Administrare Pieţe, precum si adresa nr. 10539 din 12.02.2021 a Direcției 
Administrare Piețe; 

Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; 

Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse 
si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 Văzând avizul pentru legalitate nr.  ____ din 11.02.2021 dat de către 
Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din  
11.02.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din  11.02.2021 al Comisiei juridice; 

În temeiul art. 129, art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 
1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;   

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă înfiintarea Targului Auto Săptamanal, care va 
functiona pe amplasamentul Bazarului Municipal Roman, aflat in administrarea 
Direcţiei Administrare Pieţe. 

(2) Veniturile încasate din organizarea acestui târg se fac venit la bugetul 
Direcţiei Administrare Pieţe. 



 

 

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Targului 
auto săptămânal conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

Art. 3. Direcţiei Administrare Pieţe va aduce la indeplinire prezenta 
hotarare. 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.   
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier,                               Secretarul general al Municipiului Roman, 
   George-Dragoș BARCĂ                                  Gheorghe CARNARIU 
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Anexa la H.C.L. nr. __ din 11.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 

A TARGULUI AUTO SAPTAMANAL 
 
 

CAPITOLUL 1 - DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Targul auto saptamanal se organizeaza de DIRECȚIA ADMIN-
ISTRARE PIEȚE. 
         In zona targului auto, pe durata desfasurarii acestuia, vor fi expuse numai 
autovehicule spre vanzare, fara niciun alt tip de comert. 
         Prin autovehicul se intelege orice vehicul echipat cu motor de propulsie, 
utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum 
ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul per-
soanelor sau marfurilor. 
         Pentru a participa la targul auto, vanzatorul autovehiculului va incheia cu 
DIRECȚIA ADMINISTRARE PIEȚE o conventie scrisa in vederea utilizarii 
locului pentru expunerea acestuia. 
 

CAPITOLUL 2 - LOCAȚIE SI PROGRAM 

Art. 2.  Targul auto se va organiza pe amplasamentul Bazarului municipal 
Roman, in fiecare zi de DUMINICĂ . 
         Intervalul orar de desfasurare a targului este 07:00-15:00. 
         Fiecare autovehicul prezentat spre vanzare va avea obligatoriu expus un 
anunt in acest sens, sub sanctiunea ridicarii conform Regulamentului in vigoare 
la nivel de municipiu. 
        Nu este permisa stationarea autovehiculelor expuse spre vanzare in incinta 
targului dupa ora 15:00, sub sanctiunea ridicarii conform Regulamentului in vi-
goare la nivel de municipiu. 
 

CAPITOLUL 3 - TARIFE 

Art. 3. Tariful pentru locul de expunere este de: 
 5 lei/zi/ pentru motociclete/motorete; 
 10 lei/zi/autovehicul, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata 

mai mica de 3,5 tone; 
 20 lei/zi/autovehicul, pentru vehiculele cu masa maxima autorizata mai 

mare sau egala cu 3,5 tone. 
      Tariful se achita reprezentantului Direcției Administrare Piețe. 
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CAPITOLUL 4 - CONVENTIA 

Art. 4. Conventia se incheie in forma scrisa si va avea modelul prezentat 
in anexa la prezentul regulament. 
 Pentru incheierea conventiei solicitantul va prezenta urmatoarele documente: 

 Copie C.I. sau Certificat ONRC, dupa caz. 
 Chitanta de plata a tarifului pentru locurile solicitate. 

  Expunerea autovehiculelor fara incheierea conventiei si plata tarifului sta-
bilit, atrage evacuarea acestora din targ. 
 

CAPITOLUL 4 - DISPOZITII FINALE 

Prevederile prezentului se completeaza cu prevederile Regulamentului de 
Organizare si Functionare al Direcției Administrare Piețe. 
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ANEXA LA REGULAMENT 

 

 

CONVENTIE 

pentru utilizare spatiu de expunere spre vanzare a autovehiculelor in  

Targul auto 

din data de_________/__________ 

Numar ______________ 

 

Partile conventiei 

1.1. DIRECȚIA ADMINISTRARE PIETE, cu sediul in Roman, 
str.___________, cod fiscal_____________, cont bancar, reprezentata prin di-
rector, in calitate de administrator  si 
1.2. Dl/Dna  ___________   ___________ , cu domiciliul in Roman, str.  ____ , 
nr.  , bl. 
 __________ , sc.  , et.  __ , ap.  __________, posesor al BI/CI seria  , nr.  , 
eliberat de SPCLEP Roman la data de  _____, utilizaror 
sau 
1.3. SC  ___________________ , cu sediul in  _________________________ , 
telefon/fax 
 _____________________________ , inmatriculat la Registru Comertului sub 
numarul J _____________________ , CUI/cod fiscal  _______________ , cont 
bancar  _______________________  ____________________________ deschis 
la  ___________________________ , reprezentat prin 
 ______________ , administrator, in calitate de utilizator, a intervenit prezenta 
conventie, cu urmatoarele clauze: 
 
2. Obiectul conventiei 

2.1. Administratorul pune la dispoziție , iar utilizarorul utilizeaza___ 
loc/locurile expunere situata(e) in incinta Bazarului municipal Roman, denu-
mit/e in continuare „spatiul de expunere spre vanzare”. 
2.2. Destinatia spatiului este expunerea de autovehicule spre vanzare. 
 
3. Durata conventiei 

3.1. ___________________ Conventia se deruleaza in data de __________
 , pe durata targului auto, in intervalul orar 07:00-15:00. 
3.2. La expirarea duratei stabilita la alineatul precedent, conventia de utilizare 
inceteaza de drept. 
 
4. Pretul conventiei 

a. Pentru spatiul pus la dispoziție,   utilizarorul a platit suma de  ___  lei, prin 
chitanta seria  _________________________, numarul  _________  ___________  
pentru autovehiculele cu numerele de inmatriculare  ____________ , marca  ____ ,  
culoare  _____________________________. 
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5. Obligatiile administratorului  

a. Administratorul se obliga sa puna la dispozitia utilizarorului spatiul/spatiile 
de expunere. 
b. Administratorul va asigura utilizarorului acces la apa curenta. 
c. Administratorul va asigura utilizarorului acces la platforma de depozitare 
gunoi. 
 
6. Obligatiile utilizarorului 

a. Utilizarorul se obliga sa preia spatiul de expunere. 
b. Utilizarorul se obliga sa utilizeze spatiul pus la dispoziție conform destinatiei 
stabilita prin prezenta convenție. 
c. Utilizarorului ii apartine raspunderea in detinerea legala a autovehiculelor ex-
puse la vanzare, precum și pentru siguranța acestora pe durata targului. 
d. Utilizarorului se obliga sa respecte normele legale referitoare la SSM, PSI, 
protectia mediului. 
e. Utilizarorul se obliga sa mentina curatenia la spatiul pus la dispoziție. 
f. Utilizarorul se obliga sa desfasoare un comert civilizat, sa nu deranjeze cei-
lalti ocupanti ai spatiilor din vecinatate si sa nu obtureze prin activitatea sa ac-
cesul la terenurile si spatiile de folosinta comuna. 
 
7. Cedare si subutilizare 

7.1 Utilizarorul nu isi va putea ceda drepturile rezultand din prezenta conventie 
si nici sa procedeze la o subutilizare, totala sau partiala, nici sa le foloseasca in 
cadrul unui contract de asociere in participatiune, fara consimtamantul expres si 
in scris al Administratorului. 
 
 

Prezentul s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, astazi __________. 
 
 
 
 
    Administrator,                                                                    Utilizator 



 

                            
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. 10540 din 11.02.2021            
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

privind aprobarea înfiintarii Targului auto saptamanal si aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare 

 

 In considerarea dispozitiilor legale referitoare la organizarea targurilor 

specializate pentru grupe de produse individualizate in zonele publice, precum si 

existenta unei piete auto de nivel constant pe raza municipiului, se propune infi-

intarea Targului auto saptamanal. 

          Prin infiintarea acestui targ specializat se va raspunde si solicitarilor vanza-

torilor si cumparatorilor, exercitandu-se totodata si un comert civilizat, desfasurat 

intr-un cadru organizat. 

           Se propune desfasurarea Targului auto saptamanal pe amplasamentul Ba-

zarului municipal Roman, deoarece apreciem ca este o locatie adecvata ca poziti-

onare si dimensiuni. Totodata, avand in vedere ca Direcția Administrare Piețe 

administreaza aceasta locatie in temeiul unui contract de dare in administrare, se 

impune ca aceasta instituție sa gestioneze si sa organizeze targul auto. 

           In acest sens se propune elaborarea unui Regulament de organizare si 

Functionare a Targului auto, cu stabilirea programului de desfasurare, a tarifelor 

percepute pentru expunerea spre vanzare, precum si a obligatiilor participantilor.           

       Exercitarea acestui tip de comert se propune a se desfasura pe baza unei 

conventii care sa reglementeze utilizarea de spatii pentru expunerea autovehicu-

lelor. 

        Avand in vedere cele prezentate, propunem infiintarea Targului auto sapta-

manal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare. 

 

Prezentul referat va fi înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică 

în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

            
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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     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: DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  
Nr. 10563 din 11.02.2021 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiintarii Targului auto 
saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de 

domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că 

acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
Se propune desfasurarea Targului auto saptamanal pe amplasamentul 

Bazarului Municipal Roman, deoarece apreciem ca este o locatie adecvata ca 

pozitionare si dimensiuni. Totodata, avand in vedere ca Direcția Administrare 

Piețe administreaza aceasta locatie in temeiul unui contract de dare in 

administrare, se impune ca aceasta instituție sa gestioneze si sa organizeze targul 

auto. 
            Se are in vedere organizarea targului in fiecare zi de duminică, in 

intervalul orar 07:00-15:00. Pentru utilizarea de spatii in vederea expunerii 

autovehiculelor, se vor incheia conventii in acest sens, in care se vor stabili 

durata de inchiriere, drepturi si obligatii ale partilor, tariful de achitat. 

Tariful propus pentru inchierea unui loc de expunere este de: 

 5 lei/zi/ pentru motociclete/motorete; 

 10 lei/zi/autovehicul, pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata 

mai mica de 3,5 tone; 

 20 lei/zi/autovehicul, pentru vehiculele cu masa maxima autorizata mai 
mare sau egala cu 3,5 tone. 

Proiectul de hotarare are ca scop infiintarea Targului auto saptamanal si 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare avand in vedere 

necesitatea: fluidizarii traficului rutier; descongestionarea trotuarelor si 

parcarilor publice. 
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Din punct de vedere al legalității sunt incidente: 

 Prevederile O.U.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local; 

 Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse 
si servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

   

Față de cele invocate mai sus, apreciez proiectul ca legal și oportun. 

 

 
 

Direcția Juridica și Administratie Publică 
Camelia RUSU


