
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPnJLUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modiflcarea si completarea Anexelor nr.l - 3 Ia

Regulamentul de Organizare si Funcfionare
a Serviciului Public de Administrare si Exploatare

a Piefei Centrale Agroalimentare a municipiului Campina aprobat prin
H.C.L. nr.24/27 februarie 2014

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.741/25 martie 2016 a d-nei consilier Clinciu Monica -

Iozefina, prin care propune modiflcarea si completarea Anexelor nr. 1 - 3 la Regulamentul de
Organizare si Func{ionare a Serviciului Public de Administrare $i Exploatare a Pie{ei Centrale
Agroalimentare a municipiului Campina aprobat prin H.C.L. nr.24/27 februarie 2014;

- raportul de specialitate promovat de Directia economica;
- rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv:
- Comisia buget, fmante, programe finantare europeana, administrarea

domeniului public si privat si agricultura;
- Comisia administra{ie publica locala,juridic, rela{ii cu publicul s.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand dispozi{iile art.l73 - art.l83 din Legea nr.207/2015 privind Codul de

procedura fiscala;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9 si art.ll5,

alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
ln temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala,

modificata si completata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea Anexelor nr.l - 3 la Regulamentul
de Organizare si Func{ionare a Serviciului Public de Administrare si Exploatare a
Pie|ei Centrale Agroalimentare a municipiului Campina aprobat prin H.C.L. nr.24/
27 februarie 2014, conform ANEXELOR nr.l - 3 la prezenta hotarare.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului judeJului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Directieijuridice;
- Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pie{ei

Centrale Agroalimentare a municipiului Campina.

Presedinte de sedin|a,̂ ^^^*s>. Contrasemneaza,
Consilier, XV^r^^^V Secretar,

d-na Clinciu Mpmca-Ao^fiai^>y vA jr. Moldoveanu Paul

Campina, 31 martie
Nr. 40 g ^od FP-06-01, ver.l



ANEXA NR.1
la H.C.L. nr.40/31 martie 2016

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,

d-na Clinciu Monica - Io
CONTRACT DE INCHIRIERE PRIN LlCITAJIE

Numarul din

I. PARJILE CONTRACTANTE
1. Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Pie{ei Centrale

Agroalimentare a Municipiului Campina - cu sediul in Municipiul Campina, Str.
Republicii 16A, inregistrat la DirecJia Finan{elor Publice Prahova, cod fiscal
RO18171690, reprezentat prin , in calitate de director,

2.
i'; . cu sediul in

;'..;V' . . :// - ; ' --'*' " '

Oficiul Registrului Comertului
o . .- ':*< , - V X"> -i' - -X

' '- vfe,: "" - " " - ' -
J i -" ,-'-''-:S-'.-' ',

' Hffl)]J]JJ|̂  Xv;

tel/fax
- - ,-'-':A"

deschis la
in calitate de

"'''- ' ^ , ',"

cod fiscal [
inregistrata la

|cont bancar
x*;> ̂  >- reprezentata prin
,*#,?^;':. - ' -.
xrJU-'' ^'' ' f i ' ' ' ' " >

II OBIECTULCONTRACTULUI
Art.l. Obiectul contractului este inchirierea spatiului comercial situat in

municipiul Campina, str. , amplasament nr. , necesar
chiria$ului pentru desfa$urarea activita{ii stipulata la art.3 din prezentul contract.

Art.2. Predarea-primirea s-a facut in prezen{a par^ilor, in stare buna, bun de
utilizare, pe baza de proces-verbal.

Art.3. Bunurile inchiriate vor fi utilizate de chiria$ pentru comer^, cod
CAEN

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Durata contractului este de 24 de luni.
Art.5. Data intrarii in vigoare este .
Art.6. La incetarea prin ajungerea la termen a prezentului contract, sau din alte

considerente, reprezentan{ii serviciului public se vor deplasa la locul amplasamentului,
pentru a proceda la preluarea acestuia, pe baza de proces-verbal.

Art.7. Teremenul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul par^ilor, cu o
perioada de 24 de luni, o singura data. La incetarea prin ajungerea la termen sau din
alte considerente, se va organiza o licita{ie pentru inchirierea amplasamentului.

Art.8. Chiria$ul poate solicita, in scris, incetarea contractului de inchiriere
inainte de expirarea termenului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

IV. PRETUL
Art.9. Pre{ul inchirierii-chiria pentru bunul inchiriat este stabilita conform fisei

de calcul, anexa la contract. Chiria se va modifica, in funcJie de hotararea Consiliului
Local Campina privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de catre



Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pie|ei Centrale Agroalirfiehta^^h ,
Municipiului Campina, doar pentru spa|iul de depozitare. ^ 'dafc^s

Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cuno$tin{a chirk
locator.

Art.lO. Plata chiriei se va face pe baza de factura fiscala lunl
intervalul 1-15 ale lunii, pentm luna in curs, in func|ie de cursul valutar B1
ziua facturarii.

Art.ll. Factura se inmaneaza la punctul de lucru al utilizatorului, iar plata se
face pana in ultima zi lucratoare a lunii.

Art.l2. Pentru orice intarziere laplata se calculeaza majorari sipenalitati in
procent de 2% din cuantumul obligatiilor contractuale, calculatepentrufiecare luna
saufractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta
sipana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art.l3. Plata chiriei se face prin:
a) achitarea contravalorii acesteia la casieria administra^iei pie{ei;
b) prin conturile par^ilor contracante.

V. OBLIGAJHLE LOCATORULUI
Art.l4. Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul supus inchirierii liber de orice sarcina, in stare

corespunzatoare folosin$ei ce rezulta din contract;
b) sa asigure salubrizarea terenului si a cailor de acces catre acesta;
c) sa permita accesul la celelate utilitati aflate in administrarea serviciului

public, pe baza de tarif, reglementat, functie de consum.

VI. OBLIGAJIILE CHIRIA$ULUI
Art.l5. Chiria$ul se obliga:
a) sa foloseasca bunul inchiriat conform destina{iei ce rezulta din contract;
b) pe terenul inchiriat sa nu amenajeze alte construc{ii, fara instiin^area

administratorului serviciului public;
c) sa nu aduca modificari spa{iului comercial inchiriat, fara aprobarea

administratiei pietei, $i sa menJina integritatea mobilierului si dotarilor SPAEPCA; in
caz contrar, contravaloarea daunelor va fi suportata de chirias, par|ial sau total, in urma
incheierii unui proces verbal de constatare a daunelor, de catre S.P.A.E.P.C.A..

Orice investitii, recompartimentari, imbunatatiri, transformari sau instalatii,
realizate de catre utilizatori, raman bunuri castigate imobilului la momentul predarii -
primirii, constituind bunuri de preluare, fara ca prin aceasta sa le poata opune drept
compensatie pentru stricaciunile facute sau pentru alte sume datorate S.P.A.E.P.C.A.
(daune, c/val. chirii, etc.);

d) sa men^ina cura|enia in spa^iul inchiriat si in apropierea acestuia;
e) sa ob|ina autorizatiile impuse de lege pentru activitatea desfa$urata in spa^iile

respective;
f) sa plateasca chiria la timp;
g) sa se informeze $i sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare ^i

Func^ionare al Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pie{ei Centrale
Agroalimentare a Municipiului Campina ;

h) sa inceapa activitatea in maxim 45 de zile de la semnarea contractului; in caz
contrar, contractul se va rezilia de drept.



VII DISPOZIJH GENERALE
Art.l6 - Alte dispozi{ii contractuale
a. cedarea folosin{ei structurilor de vanzare de{inute de

pie{ei prin contract de inchiriere sau asocia^ie cu administrapa servicii
orice forma de contract cu ter|ii, duce de drept la rezilierea contractului;^

b. contractul poate fi denun{at unilateral de catre S.P.A.E.PT
preaviz de 60 de zile in urmatoarele cazuri:

1. cand legisla^ia in vigoare o cere;
2. cand activitatea comerciala desfSsurata de chiria$ nu este in concordan{a cu

interesul public;
3. in cazul in care Consiliul Local hotaraste sa dea alta destina$ie terenului

respectiv;
c. in situa{ia in care chiriasul nu respecta condi{iile impuse privind locul de

amplasament fixat sau ocupa suprafe{e mai mari decat cele consemnate in fisa de
calcul, acesta este obligat la dezafectarea spa{iului ocupat, iar prezentul contract poate
fi reziliat.

VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA
^

Art.l7 - In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obliga^iilor
contractuale de catre una din par|i, partea care sj-a executat obliga{iile poate solicita
rezilierea contractului. ForJa majora apara de raspundere.

,̂

Art.l8 - In cazul in care chiria$ul nu respecta obligajiile asumate prin prezentul
contract sau incalca prevederile regulamentului de organizare si fianc^ionare a pie^ei
centrale agroalimentare, contractul va fi reziliat de drept, in baza unei notificari
formulate cu 5 zile inainte, urmand a fi evacuat pe cale administrativa, suportand si
eventualele costuri de evacuare.

^

Art.l9 - Intarzierea la plata a chiriei cu mai mult de 30 de zile calendaristice
atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului.

IX. LITIGII
Art.20 - Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de

inchiriere se vor rezolva pe cale amiabila.
Art.21 - Prezentul contract constituie titlu executoriu, conform Cod Civil.

X. CLAUZE FINALE
Art.22 - Garantia constituita pentru participarea la licitatie se mentine in

evidentele fmanciar - contabile ale SPAEPCA Campina pe toata durata contractului de
inchiriere si se restituie la incetarea contractului, in conditiile in care nu sunt
inregistrate sume restante. In caz contrar, garantia retinuta compenseaza debitul
inregistrat.

Art.23 - Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte contractanta.

Anexa (fisa de calcul) face parte integranta din contract si se incheie in acela$i
numar de exemplare.

Incheiat astazi,
S.P.A.E.P.C.A. CfflRIAS

DIRECTOR,

SERVICIUL CONTABILITATE,

OFICIUL JURIDIC,



ANEXA

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

FI$A DE CALCUL

Fi$a de calcul a chiriei pentru spaJiile mchiriate de

pe perioada

Nr.

crt.
Destina{ia

Suprafafa

fn mp

Tarif

Euro

Tarif

RON
Total

o
1 Suprafa{a folosita pentru

activitatea de comer^ exclusiv
SuprafaJa folosita pentru
activitatea de depozitare

Total chirie pe luna

TVA

Total general pe luna

Curs valutar BNR din data de : lEuro =

Pre{ul inchirierii respectiv chiria pentru bunul inchiriat este de
Lunar se va factura $i se va achita aceasta chirie. Neplata chiriei conform
contractului conduce la rezilierea de drept a acestuia fara o alta formalitate
fara intervenJia instantei.

lei/luna.

Data :

S.P.A.E.P.C.A.
DIRECTOR

SERVICIUL CONTABILITATE

OFICIUL JURIDIC

CfflRIAS



ANEXA NR.2
la H.C.L. nr.40/31 martie 2016

Pre$edinte de $edin(a,
Consilier,

d-na Clinciu Monica>^lq2eIitt^4^
CONTRACT DE fNCHIRIERE DIRECTA ^

Numarul din

I. PARJILE CONTRACTANTE
1. Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Pie{ei Centrale

Agroalimentare a Municipiului Campina - cu sediul in Municipiul Campina, Str.
Republicii 16A, inregistrat la Direc{ia Finan{elor Publice Prahova, cod fiscal
RO18171690, reprezentat prin , in calitate de director,
$i

2.
cu sediul in

' ; - ', _ ^

Oficiul Registrului Comer{ului

:^;p]]pm . ' . - - ' - . . - , , - ';;'.--1^
tel/fax

-o ty=; . -

deschis la
in calitate de

inregistrata la
cod tiscal | lcont bancar

reprezentata prin
. --V ''' - - ' ' ' . ^'vJr

II OBIECTULCONTRACTULUI
Art.l. Obiectul contractului este inchirierea spatiului comercial situat in municipiul

Campina, str. , amplasament nr. , necesar chiria$ului pentru
desfa$urarea activita{ii stipulata la art.3 din prezentul contract.

Art.2. Predarea-primirea s-a facut in prezen{a par^ilor, in stare buna, bun de utilizare,
pe baza de proces-verbal.
Art.3 Bunurile inchiriate vor fi utilizate de chirias. pentru comert, cod CAEN

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Durata contractului este de 24 de luni.
Art.5. Data intrarii in vigoare este .
Art.6. La incetarea prin ajungerea la termen a prezentului contract, sau din alte

considerente, reprezentanJii serviciului public se vor deplasa la locul amplasamentului,
pentru a proceda la preluarea acestuia, pe baza de proces-verbal.

Art.7. Teremenul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul par^ilor, la cererea scrisa
a chiriasului, depusa cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului prevazut la
articolul 4.

Art.8. Chiria$ul poate solicita, in scris, incetarea contractului de inchiriere inainte de
expirarea termenului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

IV. PREJUL
Art.9. Pre{ul inchirierii-chiria pentru bunul inchiriat este stabilita conform fi$ei de

calcul, anexa la contract. Chiria se va modifica, in func^ie de hotararea Consiliului Local
Campina privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de catre Serviciul
Public de Administrare sJ Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare a Municipiului
Campina.

Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cuno$tin^a chiria$ului de catre locator.



Art.lO. Plata chiriei se va face pe baza de factura fiscala lunara,
1-15 ale lunii, pentru luna in curs, in func^ie de cursul valutar B!
facturarii.

Art.ll. Factura se !nmaneaza la punctul de lucru al utilizatorulu|
pana in ultima zi lucratoare a lunii.

Art.l2. Pentru orice intarziere la plata se calculeaza
procent de 2% din cuantumul obligatiilor contractuale, calculate pentrujTeWreluna
sau fractiune de luna, tncepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si
pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art.l3. Plata chiriei se face prin:
a) achitarea contravalorii acesteia la casieria administra^iei pie{ei;
b) prin conturile pa4ilor contracante.

V. OBLIGAJHLE LOCATORULUI
Art.l4. Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul supus inchirierii liber de orice sarcina, in stare corespunzatoare

folosin$ei ce rezulta din contract;
b) sa asigure salubrizarea terenului si a cailor de acces catre acesta;
c) sa permita accesul la celelate utilitati aflate in administrarea serviciului public, pe

baza de tarif, reglementat, functie de consum.

VI. OBLIGAJIILE CHIRIA$ULUI
Art.l5. Chiriasul se obliga:
a) sa foloseasca bunul inchiriat conform destina{iei ce rezulta din contract;
b) pe terenul inchiriat sa nu amenajeze alte construc{ii, fara in^tiin^area

administratorului serviciului public;
c) sa nu aduca modificari spa^iului comercial inchiriat, fara aprobarea administra^iei

pietei, $i sa men^ina integritatea mobilierului si dotarilor SPAEPCA; in caz contrar,
contravaloarea daunelor va fi suportata de chirias, parJial sau total, in urma incheierii unui
proces verbal de constatare a daunelor, de catre S.P.A.E.P.C.A.

Orice investitii, recompartimentari, imbunatatiri, transformari sau instalatii, realizate
de catre utilizatori, raman bunuri castigate imobilului la momentul predarii - primirii,
constituind bunuri de preluare, fara ca prin aceasta sa le poata opune drept compensatie
pentru stricaciunile facute sau pentru alte sume datorate S.P.A.E.P.C.A. (daune, c/val.
chirii, etc.);

d) sa men^ina cura^enia in spa{iul inchiriat si in apropierea acestuia;
e) sa ob|ina autoriza^iile impuse de lege pentru activitatea desfa^urata in spa{iile

respective;
f) sa plateasca chiria la timp;
g) sa se informeze si sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare $i

Func^ionare al Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a PieJei Centrale
Agroalimentare a Municipiului Campina ;

h) sa inceapa activitatea in maxim 45 de zile de la semnarea contractului; in caz
contrar, contractul se va rezilia de drept.

VIIDISPOZITII GENERALE
Art.l6 - Alte dispoziJii contractuale

a. cedarea folosin|ei structurilor de vanzare de^inute de catre utilizatorii pieJei
prin contract de inchiriere sau asocia|ie cu administra^ia serviciului public, prin orice



forma de contract cu ter^ii, duce de drept la rezilierea contractului;
b. contractul poate fi denun$at unilateral de catre S.P.A.E.P.C.,

de 60 de zile Tn urmatoarele cazuri:
1. cand legislaJia m vigoare o cere;
2. cand activitatea comerciala desfasurata de chirias nu este ii

interesul public;
3. m cazul in care Consiliul Local hotaraste sa dea alta destinaeierenului
respectiv;

c. in situa$ia in care chiria$ul nu respecta conditiile impuse privind locul de
amplasament fixat sau ocupa suprafe^e mai mari decat cele consemnate in fi$a de calcul,
acesta este obligat la dezafectarea spa{iului ocupat, iar prezentul contract poate fi reziliat.

VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA
^

Art.l7 - In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligaJiilor
contractuale de catre una din par^i, partea care $i-a executat obliga^iile poate solicita
rezilierea contractului. For{a majora apara de raspundere.

Art.l8 - In cazul in care chiria$ul nu respecta obligapile asumate prin prezentul
contract sau incalca prevederile regulamentului de organizare $i func^ionare a pie{ei
centrale agroalimentare, contractul va fi reziliat de drept, in baza unei notificari formulate
cu 5 zile inainte, urmand a fi evacuat pe cale administrativa, suportand ^i eventualele
costuri de evacuare.

^

Art.l9 - Intarzierea la plata a chiriei cu mai mult de 30 de zile calendaristice
atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului.

IX. LITIGII
Art.20 - Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de

inchiriere se vor rezolva pe cale amiabila.
Art.21 - Prezentul contract constituie titlu executoriu, conform prevederilor

Codului Civil.

X. CLAUZE FINALE
Art.22 - In raport de natura $i specificul obiectului inchiriat, par$ile pot prevedea

prin act adiJional si alte clauze speciale de folosire a acestuia, obliga^iile $i garan{iile
suplimentare.

Art.23 - Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte contractanta.

Anexa (fisa de calcul) face parte integranta din contract $i se incheie in acela$i
numar de exemplare.

Incheiat astazi,

S.P.A.E.P.C.A. CfflRIA^
DIRECTOR,

SERVICIUL CONTABILITATE,

OFICIUL JURIDIC,



ANEXA

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

DIN

DIN

FI$A DE CALCUL

Fi$a de calcul a chiriei pentru spaJiile mchiriate de

Nr.

crt.
o

1

pe perioada

Destina{ia

Suprafa{a folosita
pentru activitatea
de cornerJ exclusiv
Suprafa{a folosita
pentru activitatea
de depozitare
Total chirie pe luna

TVA

Total general pe
luna

Suprafa{a

Tn mp
Tarif

pe mp

Numar

zile

^fii& i%'

Total

Pre{ul inchirierii respectiv chiria pentru bunul inchiriat este de
Lunar se va factura $i se va achita aceasta chirie. Neplata chiriei
conform contractului conduce la rezilierea de drept a acestuia fara o
alta formalitate sj fara interven|ia instantei.

Data :

S.P.A.E.P.C.A.
DIRECTOR

SERVICIUL CONTABILITATE

OFICIUL JURIDIC

CfflRIAS



C O N V E N T I E

ANEXANR.3
la H.C.L. nr.40/31 martie 2016

Pre$edinte de $edin{a,
Consilier,

d-na Clinciu Monicj

eJJ
Numarul din

I. PARJILE CONTRACTANTE
1. Serviciul Public de Administrare j/ Exploatare a Pie(ei Centrale

Agroalimentare a Municipiului Campina - cu sediul in Municipiul Campina, Str.
Republicii 16A, inregistrat la Direc{ia Finan{elor Publice Prahova, cod fiscal
18171690, reprezentat prin Nistor Marian Tudor, in calitate de director,

2.
cu sediul in

tel/fax inregistratala
Oficiul Registrului Comertului

deschis la
in calitate de

cod fiscal cont bancar
reprezentata prin

II OBIECTUL CONVENTIEI:
Art.l. Obiectul conventiei este inchirierea spatiului comercial situat in Mun.

Campina, str. , amplasament
in suprafata de mp pentru activitate de comert exclusiv si mp pentru
depozitare, necesar chiriasului pentru desfa$urarea activita{ii stipulata la art.3 din
prezentul contract.

Art.2. Predarea-primirea s-a facut in prezen{a par|ilor, pe baza de proces-verbal,
in stare buna, bun de utilizare.

Art.3 Bunurile inchiriate vor fi utilizate de chiria$ pentru comer$, cod CAEN-.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Conventia se incheie pana la organizarea licitatiei publice cu strigare

pentru amplasament, dar nu mai putin de 30 de zile si nici mai mult de 90 zile.
Art.5. Data intrarii in vigoare este
Art.6. La incetarea prin ajungerea la termen a prezentei conventii, sau din alte

considerente, reprezentan^ii serviciului public se vor deplasa la locul amplasamentului,
pentru a proceda la preluarea acestuia, in starea in care a fost predat spre inchiriere.

IV. PREJUL
Art.7. Chiria pentru amplasament este stabilita conform hotararii Consiliului

Local Campina privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de catre
Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Pie$ei Centrale Agroalimentare a
Municipiului Campina, fiind calculata conform fisei de calcul, anexa la prezenta,
emitandu-se factura fiscala, care se inmaneaza la punctul de lucru al utilizatorului, iar



pentru plata facturii pentru luna curenta, efectuata pana in ultima zi
nu se percepe accesorii.

Pentru orice tntarziere la plata se calculeaza majorari si pen^
de 2% din cuantumul obligatiilor contractuale, calculate pentru
fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmdtoare termenului
pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cuno$tinJa chiria$ului de catre
locator.

Intarzierea la plata a chiriei cu mai mult de 30 de zile calendaristice atrage dupa
sine rezilierea de drept a conventiei.

V. DREPTURILE SI OBLIGAJIILE LOCATORULUI
Art.8. Sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare Functionare al Pietei

Centrale .

VI. DREPTURILE SI OBLIGAJIILE CHIRIA$ULUI
Art.9. Sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al

Pietei Centrale.

VII DISPOZIJII GENERALE
Art.lO. - Alte dispozi{ii contractuale
a.cedarea folosin^ei structurilor de vanzare de{inute de catre utilizatorii pie^ei

prin contract de inchiriere, prin orice forma de contract cu ter^ii, duce de drept la
rezilierea contractului;

b.conventia poate fi denun{ata unilateral de catre S.P.A.E.P.C.A.,
1.- cand legisla^ia in vigoare o cere;
2.- cand activitatea comerciala desfa$urata de chiria$ nu este in

concordan$a cu interesul public;
3.- in cazul in care Consiliul Local hotaraste sa dea alta destina{ie

terenului respectiv;
c. in situa{ia in care chiriasul nu respecta condi^iile impuse privind locul de

amplasament fixat sau ocupa suprafe{e mai mari decat cele atribuite, acesta este obligat
la dezafectarea spaJiului ocupat, iar conventia poate fi reziliata.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.ll. - In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor

contractuale de catre una din par|i, partea care si-a executat obliga{iile poate solicita
rezilierea conventiei. For|a majora apara de raspundere.

Art.l2. - In cazul in care chiria$ul nu respecta obliga^iile asumate prin
conventie sau incalca prevederile regulamentului de organizare si func|ionare al pie^ei
centrale agroalimentare, conventia va fi reziliata de drept, in baza unei notificari
formulate cu 5 zile inainte, urmand a fi evacuat pe cale administrativa, suportand $i
eventualele costuri de evacuare.

IX. LITIGII
Art.l3. - Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentei conventii se

vor rezolva pe cale amiabila, iar in caz contrar de catre instan{ele judecatore$ti
competente, din raza teritoriala a Serviciului Public de Administrare si Exploatare a
Pie^ei Centrale a Municipiului Campina.



X. CLAUZE FINALE
Art.l4. - In raport de natura $i specificul obiectului mch

prevedea prin act adi^ional $i alte clauze speciale de folosire a acest
garan^iile suplimentare.

Art.l5. - Prezenta conventie s-a Tncheiat in doua exemplare, c
fiecare parte contractanta.

Incheiat astazi,

SPAEPCA
Director,

Sefserv. Contabilitate

CHIRIA^

Oficiul juridic,



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIER
Nr.68.741/25martie2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnata Clinciu Monica - Iozefma - consilier local al municipiului Campina,
membru al Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu
publicul, servicii si comert, s.a.m.d., in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din
Legea nr.215/2001 a administra^iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) $i
art.50, alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func^ionare al Consiliului local al
municipiului Campina, inaintez la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul
de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr.l-3 la Regulamentul
de Organizare si Func{ionare a Serviciului Public de Administrare si Exploatare
a Piefei Centrale Agroalimentare a municipiului Campina aprobat prin H.C.L.
nr.24/27 februarie 2014.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa Serviciului Public de
Administrare $i Exploatare a Pie{ei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina
inregistrata la Consiliul local al Municipiului Campina sub nr.68.731/24 martie 2016
prin care solicita modificarea Anexelor nr.l-3 la Regulamentul de organizare si
functionare al serviciului in concordanta cu continutul Raportului de audit al
performantei nr.26.201/5 dec.2014, precum si cu prevederile art.l73 - art.l83 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Modificarile propuse prin prezentul proiect de hotarare se refera la mentionarea
in continutul contractelor de inchiriere si al conventiei al cuantumului acestor
penalitati conform recomadarilor auditorilor Camerei de Conturi.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l73 - art.l83 din Legea nr.207/2015 privind Codul de

procedura fiscala;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", pct.l9, art.45, alin.(l) si

art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.

Consilier,
Clinciu Monica - Iozefina

edit.B.L.

Cod FP-06-02, ver.l


