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Anexa la H.C.L. nr. 35 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. 



pg. 3 

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 


