ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 141/2020
privind mutarea pieței agroalimentare în vecinătatea Sălii de sport Erőss Zsolt Aréna

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;
Analizând Referatul de aprobare cu nr. 10525/27.05.2020;
Raportul de specialitate cu nr. 10527/27.05.2020 întocmit de Direcția floricolă, spații verzi și baze
sportive din cadrul aparatului de specialitate a primarului municipiului Miercurea-Ciuc și
Pe baza rapoartelor comisiilor pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, investiţii şi administrarea domeniului
public şi privat;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Miercurea-Ciuc nr. 44/2005 privind aprobarea
Regulamentului privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în cadrul pieței
agroalimentare ” Piața Agroalimentară Centrală - Központi Zöldség piac” din municipiul Miercurea
Ciuc, modificată prin Hotărârea nr.78/2015 privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea
nr.44/2005;
Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse
și servicii de piață, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol;
Văzând Hotărârea nr. 16 din 14.05.2020 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al
Municipiului Miercurea-Ciuc;
În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”n”, art.139 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Începând cu data de 1 iunie 2020 piața agroalimentară se va muta din vechea locație,
de la adresa str. Pieței nr. 6, în vecinătatea Sălii de Sport Erőss Zsolt Aréna, la adresa MiercureaCiuc, str. Stadion nr. 1.
Art. 2. (1) Piața va funcționa cu două zone de comercializare distincte, una exclusiv pentru
producătorii agricoli cu certificat de producător obținut în condițiile legii și alta pentru comercianți.
(2) În scopul separării producătorilor de comercianți zonele vor fi distincte, împrejmuite, marcate și
inscripționate.
Art. 3 (1) Piața va funcționa săptămânal, de luni până vineri, zilnic de la ora 9:00 până la
orele 18:00.

(2) Prin excepție de la alineatul precedent, pe baza Dispoziției primarului emisă în acest sens
și doar cu caracter ocazional piața va putea funcționa și în zilele de sâmbătă în intervalul orar 9:00 –
16:00 exclusiv ca târg pentru produse tradiționale și artizanale.
Art. 4 (1) Ocuparea tarabelor aflate în zona rezervată producătorilor de către producători se
face pe principiul primul venit, primul servit pe baza solicitărilor scrise trimise prin scrisoare
electronică la adresa piac@szereda.ro.
(2) La solicitare se va anexa în mod obligatoriu:
a) copia cărții de identitate a producătorului,
b) copia atestatului/certificatului de producător,
c) copia paginilor relevante din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care
să reiasă obligatoriu întinderea suprafețelor cultivate și a cantității estimate de produse, respectiv
rudele titularului cu care acesta gospodărește împreună ca producător.
(3) Rezervarea efectivă a tarabelor se face pe o perioadă de 14 zile calendaristice, ce include
obligatoriu două perioade de luni-vineri, pe baza achitării prealabile a tarifului aferent stabilit de
consiliul local al municipiului Miercurea-Ciuc. Tariful trebuie plătit cel târziu până la orele 14:00 ale
ultimei zile de vineri a săptămânii precedente ciclului bisăptămănal pentru care se face rezervarea.
(4) Un producător poate rezerva o singură tarabă.
(5) Prelungirea rezervării de către un producător pentru taraba ocupată potrivit principiului
primul venit, primul servit se face prin plata tarifului bisăptămânal, cel târziu până în ultima zi de
vineri a ciclului în curs. În cursul unui an calendaristic, prelungirea se poate face ori de câte ori
producătorul consideră necesar, prin plata succesivă a tarifului de rezervare.
Art. 5 (1) În cazul în care un producător nu achită rezervarea până la orele 14:00 ale ultimei
zile de vineri a săptămânii precedente ciclului bisăptămănal pentru care se face rezervarea, taraba
devine vacantă și i se va aloca următorului producător aflat pe lista de așteptare conform principiului
primul venit, primul servit.
(2) Administratorul pieții va notifica prin scrisoare electronică de îndată, dar nu mai târziu în 24 de
ore de la vacantare, producătorul respectiv despre vacantarea tarabei, indicând în același timp faptul
că producătorul are 24 de ore la dispoziție pentru a se pronunța cu privire la menținerea intenției de
rezervare a unei tarabe.
(3) Dacă producătorul vizat nu răspunde în termenul prevăzut la alin (2) sau dacă în răspunsul trimis
acesta nu își menține intenția de rezervare a unei tarabe, administratorul pieții va notifica de îndată
următorul producător de pe lista de așteptare. Procedura descrisă în prezentul articol va continua până
la alocarea tarabei pe baza principiului primul venit, primul servit.
Art. 6 (1) Producătorii și comercianții au acces cu mijloacele de transport proprii în curtea
Sălii de Sport Erőss Zsolt Aréna, exclusiv în zilele în care piața este deschisă și numai în intervalul
orar 7:00-8:30, respectiv 18:00-19:00.
(2) Pentru a asigura utilizarea locurilor de parcare din curtea Sălii de Sport Erőss Zsolt Aréna cu
precădere de către cumpărători, parcarea mașinilor aparținând producătorilor și comercianților se va
realiza în vecinătatea curții Sălii de Sport Erőss Zsolt Aréna, la est de acesta, în apropierea terenurilor
de tenis.

Art. 7 Prevederile Regulamentului pieței adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din
data de 23 martie 2005, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din data de 24
aprilie 2015 rămân aplicabile și pentru noua locație, cu excepțiile prevăzute la art. 1-6 ale prezentei
hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către directorul Direcției floricole, spații
verzi și baze sportive prin Administrația Pieței din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Miercurea-Ciuc.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Szőke Domokos;
d) Direcţiei economice;
e) Direcției floricole, spații verzi și baze sportive;
g) Biroul de evidență și administrare patrimoniu.
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