
CONSlLlUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Func

a Serviciului Public de Administrare si Exploatare
a Pietei Centrale Agroalimentare a municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.163/20 februarie 2014 a d-nei consilier Clinciu

Monica - Iozefma, prin care propune aprobarea Regulamentului de Organizare si
Func|ionare a Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pietei Centrale
Agroalimentare a municipiului Campina;

- raportul de specialitate promovat de Serviciuljuridic;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia administra^ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul
$.a.m.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand dispozi|iile art.l.798 din Codul civil;
In conformitate cu prevederile Legii nr.92/2003 privind Codul de procedura

fiscala;
Avand in vedere Regulamentul cadru pentru func^ionarea pie^ei, publicat in

M.Of. nr.269/26 martie 2004, aprobat prin H.G. 384/2004;
Luand in considerare prevederile O.U.G. nr.77/2013 pentru stabilirea unor

masuri privind asigurarea functionalitatii administra^iei publice locale, a numarului
de posturi $i reducerea cheltuielilor la institu^iile sJ autorita^ile publice din
subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;

Jinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" sj alin.(6), lit."a", pct.l9 si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala,
republicata;

,̂

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica
locala, modificata ^i completata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de Organizare $i Func|ionare a Serviciului
Public de Administrare $i Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare a municipiului
Campina, conform ANEXEI la prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari, contractele de inchiriere aflate in
derulare, se vor modifica conform Regulamentului de Organizare $i Func^ionare,
pastrandu-se numai durata contractului si pretul chiriei.

Art.3. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.l09/29 iulie
2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Func|ionare a Serviciului
Public de Administrare $i Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare a municipiului
Campina, modificata si completata prin H.C.L. nr.l4/2011, H.C.L. nr.l57/2011 si
H.C.L. nr.28/2012.



Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institupei Prefectuluijudetului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc^iei economice;
- Serviciului juridic;
- Serviciului Public de Administrare $i Exploatare a Pie^ei

Centrale Agroalimentare a municipiului Campina.

Pre$edintej de

dl.DragqMifRm/-

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Mold(ovejrfiu Paul

Campina, 27 februarie 2014
Nr.24

Cod FP-06-01, ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.24/27 februarie 2014

Pre$edinte $edin|a,
Conj

dl. Dn

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCJIONARE A
SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE $I

EXPLOATARE A PIEJEI CENTRALE
AGROALIMENTARE A MUNICIPIULUI CAMPINA

(SPAEPCA)

CUPRINS:

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate, forma juridica si
functionarea

CAPITOLUL III - Organizarea

CAPITOLUL IV - Statutul personalului

CAPITOLUL V - Regulament de organizare a comertului in
zonele publice



CAPITOLUL I - Dispozifii generale

Art.l. Denumirea: Serviciul Public de Administrare si Exp
Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina (SPAEPCA Campfi

Art.2. Sediul: Strada Republicii, nr.l6A, Municipiul Cari
Prahova.

Art.3. Forma de organizare: Structura de specialitate cu personalitate juridica,
aprobataprinHCL 130/2005.

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate, forma juridica si functionarea

Art.4. Obiectul principal de activitate T1 constituie administrarea sj exploatarea
pie^ei centrale a municipiului Campina, astfel:

- mchirierea bunurilor imobiliare proprii si a celor primite m administrare,
pe baza de contract sau tarife reglementate;

- administrarea imobilelor;
- prestare de servicii catre utilizatori;
- alte activita^i pentru administrarea si exploatarea pie^ei centrale si pentru

functionarea serviciului public.
Art.5. SPAEPCA Campina este organizat si functioneaza ca un serviciu public

specializat, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Municipiului
Campina.

Art.6. SPAEPCA Campina isi desfasoara activitatea in baza prezentului
Regulament si a prevederilor legale in vigoare, dispunand de stampila.

Art.7. SPAEPCA Campina se organizeaza in regim de gestiune directa, in
subordinea Consiliului Local Campina, fiind finanJat integral din venituri proprii.

Art.8. SPAEPCA Campina este un serviciu de interes local, avand autonomie
functionala.

Art.9. SPAEPCA Campina isj va organiza si gestiona arhiva proprie in
conformitate cu prevederile legale specifice.

Art.lO. Patrimoniul SPAEPCA Campina este format din mijloacele fixe si
dotarile aferente, aflate o parte in proprietatea sa si o parte in proprietatea
Municipiului Campina, preluate prin contract de administrare incheiat cu Municipiul
Campina, necesare func^ionarii serviciului, conform obiectului de activitate. Alte
prevederi legate de administrarea patrimoniului vor fi stabilite prin proceduri
specifice, emise de ordonatorul principal de credite.

Art.ll. In lipsa unui compartiment de investitii si achizitii propriu, cu personal
de specialitate, SPAEPCA Campina va efectua doar achizitii directe pentru bunuri si
servicii, urmand ca pentru restul achizitiilor si investitiilor sa contracteze servicii de
specialitate externe si experti cooptati, conform legii, si cu sprijinul aparatului de
specialitate al ordonatorului principal de credite.

Art.l2. SPAEPCA Campina varsa in contul institutiei, deschis la trezoreria
Campina toate veniturile incasate.

Art.l3. Conducatorul SPAEPCA Campina are calitatea de ordonator ter^iar de
credite.

Art.l4. Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate, se
face de catre ordonatorul de credite si se efectueaza numai cu viza bun de plata si cu
viza de control fmanciar preventiv, care atesta respectarea dispozitiilor legale,
incadrarea in creditele bugetare aprobate si destina^ia acestora.



Art.l5. Conducerea curenta a SPAEPCA Campina este asigus
care este subordonat direct Primarului Municipiului Campina
servicii, compartimente, oficii si birouri, subordona^i directorului.

Art.l6. Responsabilita$ile salaria^ilor sunt stabilite prin f
Regulamentul Intern.

Art.l7. SPAEPCA Campina are ca obiect de activitate
exploatarea pietei centrale. Codul CAEN al activita^ii administrate
6820-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau aflate in
administrare.

CAPITOLUL III - Organizarea

Art.l8. SPAEPCA Campina este organizat conform organigramei sj statului de
func^ii, ambele aprobate prin hotarare de consiliu local, cu urmatoarea structura:
Director, Serviciul Contabilitate, Birou Venituri, Oficiul Juridic - Resurse Umane si
Compartiment Administrativ.

Art.l9. Misiunea: crearea si mentinerea unui sistem eficient pentru serviciile
prestate, contribuind astfel la realizarea dezvoltarii locale, in contextul social,
economic si institutional specific.

Art.20. Obiectivele:
* Asigurarea continuita^ii activita^ii in conditii optime si prestarea unor servicii

de calitate pentru utilizatori si cumparatori;
* Organizarea si dezvoltarea serviciului public in concordanta cu nevoile

comunitatii;
* Respectarea stricta a normelor privind comertul in zonele publice si aplicarea

Hotararilor Consiliului Local si a celorlalte acte normative ce reglementeaza
activitatea serviciului public.
Art.21. Atributii specifice:

1. Director
Principalele atribupi, sarcini, responsabilita^i ale directorului:
a) Reprezinta serviciul public in rela^iile cu alte servicii publice, persoane fizice
saujuridice;
b) Este imputernicit sa semneze acte: de angajare, de cheltuieli curente, comenzi,
contracte $i conven^ii, dispozh;ii de plata in numerar, precum ^i documentele,
contractele, actele privind veniturile proprii $i altele; semnarea de catre director a
actelor in cauza va fi facuta numai daca acestea poarta viza de control fmanciar
preventiv;
c) Organizeaza, conduce ^i gestioneaza activitaple serviciului public conform
legilor in vigoare $i hotararilor consiliului local;
d) Urmare$te folosirea in mod eficient a tuturor spa^iilor, stabile^te masurile
corespunzatoare ^i incheie contracte ^i conven$ii in acest scop;
e) Identifica ^i aproba infiintarea de noi spapi comerciale, cu avizul biroului
urbanism $i amenajarea teritoriului din cadrul Primariei municipiului Campina ;
f) Stabile$te destina^ia spa^iilor comerciale, tarabelor $i boxelor individuale;
g) Desemneaza inlocuitorul pe perioada de absen^a $'i stabile^te limitele de
competen^a ale acestuia;
h) Asigura inventarierea generala anuala, in conformitate cu prevederile legale ^i
propune masuri in consecin^a;



i) Stabile$te sarcinile necesare asigurarii integritapi
administrate, controleaza modul in care acestea sunt indeplinite sj ia masunle"cV^
se impun, potrivit legii, impotriva personalului subordonat aflat in culpa; '̂
j) Asigura aprovizionarea cu materiale, piese, obiecte de inventar, carja|
etc., necesare desfa$urarii ^ctivitapi s,i controleaza modalitate?*^*
utilizate;
k) Urmare$te respectarea normelor de protec^ie, PSI $i SSM;
1) Organizeaza recep^ia sj punerea in func^iune a mijloacelor fixe noi, primite in
dotare din investi^ii, sponsorizari sau dona^ii;
m) Urmare$te intocmirea sJ realizarea programului de intre^inere $i repara^ii;
n) Urmare$te constituirea garan^iilor personalului cu func|ii de gestiune, conform
legii;
o) Asigura paza cu personal propriu instruit sau cu unitap specializate, aproba
instruc^iuni de ordine interioara, indatoririle salaria$ilor;
p) Ia masuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamita^i naturale $i avarii
ale instalapilor;
q) Verifica documenta^ia legala privind scoaterea din func^iune a mijloacelor fixe
uzate fizic $i/sau moral; organizeaza casarea, respectiv dezmembrarea mijloacelor
fixe scoase din func^iune $i valorificarea prin vanzarea sau utilizarea ca materiale
a subansamblelor rezultate;
r) Asigura difuzarea dispozipilor legale specifice sarcinilor de serviciu sj
obliga|iilor legale ale angaja|ilor, cuprinse in fi^a postului, pentru cunoa$terea ^i
respectarea lor de catre cei in cauza, precum sj a drepturilor acestora;
s) Ia masuri pentru popularizarea legisla^iei;
t) Alte masuri pentru buna organizare sj desfa$urare a activita^ii.

2. Serviciul Contabilitate
a) Fundamenteaza si intocme^te bugetul de venituri si cheltuieli al SPAEPCA
Campina si a anexelor acestuia, corelat cu prevederile legale;
b) Administreaza resursele fmanciare pe parcursul executiei bugetare, in conditii
de eficienta, acorda viza de CFP pe documentele justificative si informeaza
operativ conducatorul institutiei asupra resurselor;
c) Organizeaza si conduce contabilitatea institutiei, prezentand, in termenele
legale, situatiile fmanciare;
d) Organizeaza inventarierea elementelor patrimoniale, pentru reflectarea fidela a
patrimoniului si transpunerea corecta in situatiile fmanciare;
e) Alte atributii si indatoriri conform regulamentului de ordine interioara si fisei
postului.

3. Birou venituri
a) Intocmeste lunar facturile catre clienti, pe baza contractelor de inchiriere si
prestari servicii, si asigura evidenta obligatiilor clientilor;
b) Efectueaza incasarile de la agentii economici, reprezentand contravaloarea
chiriilor si serviciilor prestate de institutie;
c) Centralizeaza taxele si tarifele, incasate pe baza de document fiscal de catre
casierii incasatori;
d) Organizeaza si gestioneaza arhiva institutiei;



e) Aplica si respecta ansamblul masurilor de prevenire a accidentelo^s^
imbolnavirilor profesionale, precum si masurile de aparare impotriva4
masuri elaborate de serviciul extem de specialitate;
f) Alte atributii si indatoriri conform regulamentului de ordine i
postului.

4. Oficiul Juridic - Resurse Umane
a) Asigura consultanta si asistentajuridica pentru SPAEPCA Campina si in fata
oricaror organejurisdictionale;
b) Urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii
dispozitiile legale care trebuie respectate;
c) Vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducatorul institutiei si avizeaza
toate documentele, normele si regulamentele care reglementeaza activitatea
SPAEPCA Campina;
d) Urmareste respectarea legalitatii in cazul incheierii, modificarii si desfacerii
contractelor individuale de munca;
e) Tine evidenta circuitului documentelor in cadrul institutiei
f) Alte atributii si indatoriri conform regulamentului de ordine interioara si fisei
postului.

5. Compartimentul Administrativ
a) Asigura utilizarea in conditii optime a spatiilor si platformelor comerciale,
astfel incat actul de comert sa se desfasoare in conditiile impuse de legislatia in
vigoare;
b) Raspunde de gestionarea obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe din dotare si
a instalatiilor, iar cand se impune asigura reparatiile curente si efectuarea
reviziilor;
c) Intocmeste documente si inainteaza propuneri care sa conduca la imbunatatirea
functionarii compartimentului si serviciului public;
d) Asigura repartizarea spatiilor comerciale si evidenta solicitarilor, conform
legislatiei in vigoare;
e) Organizeaza activitatea de instruire pe linie de SSM si PSI, controleaza
respectarea normelor, asigura dotarea cu echipamente de protectie si tine evidenta
operativa a salariatilor din compartiment;
f) Alte atributii si indatoriri conform regulamentului de ordine interioara si fisei
postului.

CAPITOLUL IV - Statutul personalului SPAEPCA

Art.22. Salariatii SPAEPCA Campina au calitatea de personal contractual si se
supun dispozi^iilor legale conform Codului Muncii.

Art.23. Salaria|ilor SPAEPCA Campina le este interzis sa desfa$oare activita^i
ce vin in contradic|ie cu sarcinile si atributiile de serviciu;

Art.24. Obliga^iile, responsabilita$ile, drepturile si celelalte aspecte legate de
activitatea SPAEPCA Campina sunt stabilite prin Regulamentul Intern;

Art.25. Salaria^ii SPAEPCA Campina au urmatoarele obligatii:
a) Sa se prezinte la serviciu la ora prevazuta in programul de lucru, in deplina
capacitate de munca, pentru a putea executa in condi^ii bune sarcinile ce ii revin,
conform fi$ei postului;



b) Sa utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrarilor
sa nu inceteze lucrul inainte de ora prevazuta in programul
c) Sa cunoasca procesele, procedurile si regulile necesare
specifice postului si sa se instruiasca pentru cresterea calitapi
d) Sa foloseasca echipamentul de lucru exclusiv in timpul

serviciu;
e) Sa execute intocmai sarcinile de serviciu primite de la seful
paraseasca locul de munca fara aprobarea data de cei in drept;
f) Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si normele de
conduita in rela^iile cu ceilal^i membrii ai colectivului, sa dea dovada de cinste si
corectitudine precum si de respect fa|a de superiori;
g) Sa se supuna controlului efectuat de catre organele si persoanele Tmputernicite
sa-l faca si fa^a de cei in cauza sa aiba o atitudine corespunzatoare, civilizata;
h) sa nu se prezinte la serviciu sub influem> bauturilor alcoolice;
i) fn caz de imbolnavire, sa anun^e prin orice mijloace pe seful compartimentului
pentru inregistrarea corespunzatoare in pontaj, iar la revenirea la serviciu sa
prezinte certificatul medical, eliberat de unitatea medicala imputernicita sa-l emita
pentru a putea beneficia de indemniza|ia prevazuta de lege;
j) Sa aduca la cunostinJa toate modificarile din via^a personala si a familiei sale
prin schimbarea actului de identitate, starea civila, nasteri sau decese in familie,
schimbul domiciliului, persoane intre^inute, etc.
k) Sa dea dovada de cinste si corectitudine, precum si de respect fa^a de
utilizatorii pie^ei;
1) Alte indatoriri conform regulamentului de ordine interioara.

Art.26. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore/zi ( 40 ore pe
saptamana) in cele 5 zile lucratoare pe saptamana. Programul de lucru se adapteaza
corespunzator, pentru satisfacerea cerintelor ceta^enilor si, in func^ie de nevoi, se
presteaza ore suplimentare de munca, ^inandu-se evidenta stricta a acestora,
acordandu-se timp liber corespunzator sau plata, conform legii.

Fiecare compartiment al institu^iei intocmeste planificarea programului de
lucru si il inainteaza spre aprobare conducerii instituJiei; dupa aprobare, planificarea
devine obligatorie.

Programarea concediilor de odihna a salariaJilor se face pe baza unui grafic,
esalonat in tot cursul anului, conform legii.

Art.27. Atat stimulentele cat si sanc|iunile sunt reglemetate de prevederile
legale in vigoare.

Art.28. Salarizarea personalului se face potrivit actelor normative in vigoare,
^inandu-se seama in mod obligatoriu de modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu.

Personalul are obliga^ia sa manifeste solicitudine, operativitate si competenta
in realizarea atributiilor si a sarcinilor ce-i revin.

Art.29. Personalul serviciului are obliga^ia de a respecta ordinea interioara si
relatiile ierarhice stabilite prin organigrama, regulamentul de organizare si
func^ionare si regulamentul intern.

Art.30. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de organizare si
functionare si a regulamentului intern atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor
prevazute de legislatia muncii.



CAPITOLUL V - Organizarea comertului in zonele publice

Art.30. Regulamentul de organizare a comertului in zonele ptoUce
intocmit in conformitate cu dispozitiile H.G.R. 348/2004 si reglementeaza
de comercializare a produselor si serviciilor desfa$urate permanent in
municipiului Campina, in structuri de vanzare cu loca^ie permanenta
de catre producatorii agricoli/$i sau comercianti, in diferite forme
autoriza^i conform prevederilor legale in vigoare.

SUBCAPITOLUL I - Prevederi generale
1. Denumirea pietei: Piata Centrala.
2. Sediul: Campina, strada Republicii, nr.l6A.
3. Administrator pia^a: Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pie^ei
Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina (SPAEPCA).
4. H.C.L.121/25.08.2005 - Alegerea formei de gestiune directa.
5. H.C.L 130/29.09.2005 - Infiintarea Serviciul Public de Administrare si
Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare.

SUBCAPITOLUL II - Tipul pietei $i categoria de marfuri
comercializate.
l.Tipul Pie^ei: Pia$a permanenta, amplasata intr-o zona de atrac^ie comerciala.
2. Natura serviciilor prestate:
- Corp C1: pia|a agroalimentara cu structuri de vanzare destinate comercializarii

legumelor, fructelor, produselor lactate, carnii, mierii sj produselor apicole,
produselor conservate, florilor( inclusiv cele artificiale) sj a articolelor pentru acestea,
semin^elor, cerealelor, unor articole nealimentare de cerere curenta precum sj a altor
produse agroalimentare;

- Corp C2: comercializare produse textile, incaltaminte, produse alimentare,
produse farmaceutice, produse electrocasnice, prestari servicii, alte produse conform
H.G. nr.348/2004 sj a normelor legale in vigoare si sediu administrativ al Serviciului
Public de Administrare si Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare Campina;

- inchirierea bunurilor imobiliare proprii, primite in administrare sau inchiriate;
- alte activita|i care conduc la realizarea gestiunii directe.
3. Periodicitatea pie^ei: pia^a cu program zilnic
- Program: Luni-Vineri: 06.00-21.00

Sambata: 06.00-20.00
Duminica: 07.00-19.00

- Fiecare utilizator are dreptul de a-sj stabili propriul program de func^ionare in
cadrul intervalelor orare stabilite la alin. 1

- !n cazul in care utilizatorii (agenti economici sau producatori agricoli) s>au
incheiat activitatea comerciala, programul zilnic se va reduce corespunzator.

- Cu ocazia sarbatorilor legale si a perioadelor pentru cura|enie generala,
programul va fi stabilit de catre S.P.A.E.P.C.A $i afi$at in prealabil.

4. Reclama^ii:
- S.P.A.E.P.C.A Campina da posibilitatea cumparatorilor sa depuna reclama^ii in

cadrul compartimentului metrologic;
-TEL.RECLAMATII: 0735665500 SAU0344/108513



SUBCAPITOLUL III - Planul piefei
1. La realizarea si amplasarea pie^ei s-a ^inut seama si de urmatoareh
-incadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, in PUG;
-accesul facil al popula|iei in piaJa si asigurarea de legaturi cu arte

de circulape in zona: str. Republicii, str. lMai, str. I.L.Caragiale;
-rezervarea unui spa^iu suficient pentru desfasurarea intregii activitap;^
-asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule.
2. Pia^a este dotata cu toate serviciile care faciliteaza desfasurarea optima a

activita^ii in zona, dimensionate in func^ie de numarul locurilor de vanzare si tipul
pie^ii:

- depozitare de marfuri si ambalaje;
- punct de control sanitar-veterinar;
- punct de inchirierea a cantarelor;
- loc pentru amplasarea cantarului de control;
- bazine pentru spalarea produselor;
- sediu administrativ;
- posturi telefonice publice;
- spa|iu pentru pastrarea materialelor de intre^inere si cura^enie;
- parcari;
- punct de strangere a deseurilor;
- paza si asigurarea ordinii publice;
- supraveghere video;
- punct cu mijloace de prima interven|ie PSI;
- WC public (in parcarea centrala).

SUBCAPITOLUL IV - Prezentarea ansamblului pietei
1. Suprafa|a totala a terenului administrat este repartizata astfel:
- Amplasament din strada lMai;
- Amplasament din strada I.L.Caragiale;
- Bazar din strada I.L. Caragiale;
- Amplasamentele din strada Republicii: corp C1 si platforma pentru realizare
corp C2;
2. Amplasamentul corp C1 din str. Republicii se constituie dintr-o cladire

acoperita, dimensionata in raport cu locurile de vanzare destinate utilizatorilor pie^ei.
Pia|a este realizata ca o incinta cu posibilitaJi de control asupra marfurilor care

intra in pia^a, cu utilita^i, dotare si echipamente corespunzatoare desfacerii marfurilor.
Mobilierul din dotare este constituit din mese realizate din poliesteri intari|i cu

fibra de sticla, avand prevazute sub blaturi spa|ii pentru pastrarea marfurilor, cu
posibilitate de ventilare, inchidere si asigurare a acestora.

Platoul pieJei este sectorizat pe grupe de produse, in relaJii compatibile de
vecinatate, cu asigurarea de utilita^i si dotari adecvate. Pentru comercializarea
produselor de uz gospodaresc spa^iul ocupat trebuie sa fie de maxim 10% din
suprafaJa platoului pie|ei.

Pe platoul pie^ei nu sunt delimitate sectoare pentru vanzarea pasarilor si
animalelor vii, intrucat spa^iul este insuficent pentru crearea condi|iilor igienico-
sanitare, si prin urmare acestea nu se comercializeaza.

Sectoarele existente in pia^a agroalimentara (Corp C1) destinate desfacerii de
produse sunt:

- sector legume-zarzavat-fructe producatori agricoli;



- sector cereale si macinaturi;
- sector legume-zarzavat agenti economici;
- sector legume-fructe agenti economici; a
- sector depozit;
- sector en-gros;
- sector miere si apicole;
- sector flori;
- boxe individuale.
3. Destina^ia amplasamentelor din Corpul C2: micromagazine (produse textile,

incaltaminte, produse alimentare, produse electrocasnice, alte produse conform H.G.
nr.348/2004 si a normelor legale in vigoare), farmacie, prestari servicii si sediu
administrativ al Serviciului Public de Administrare si Exploatare a Pie^ei Centrale
Agroalimentare Campina;

SUBCAPITOLUL V - ServiciiIe prestate utiIizatorilor
Serviciile prestate utiIizatorilor pieJei sunt:

- salubritate, zilnic $i ori de cate ori este nevoie (maturat, colectat, transport)
executata cu personal angajat de catre administra^ia pie^ei, cu excep^ia ambalajelor
din plastic, lemn, sticla $i metal.

- racordarea pie^ei la re|eaua electrica, de apa, canalizare $i de gaze;
- mchiriere cantare;
- accesul gratuit la cantarul cu capacitate de peste 30 kg;
- cantar de verificare si control;
- depozitare marfuri $i ambalaje;
- paza $i ordine;
- WC public (Tn parcarea centrala);
- locuri de parcare;
- birou administrativ.

SUBCAPITOLUL VI - Drepturile $i obligatiile utiIizatorilor piefei
Drepturi:

1. Sa se poata informa facil asupra tarifelor practicate in pia^a;
2. Producatorii agricoli sa aiba asigurata posibilitatea de a inchiria de la

administra^ia pie|ei cantare verificate metrologic;
3. Sa aiba acces gratuit la cantarul de peste 30 kg;
4. Sa poata practica pre^urile pe care le considera optime pentru marfurile pe care

le comercializeaza;
5. Sa aiba acces, reglementat, la toate serviciile pe care le ofera administra^ia

pie^ei;
6. Sa fie infornia^i asupra orarului de func^ionare a pie^ei;
7. Producatorii agricoli pot inchiria tarabe zilnic, saptamanal sau lunar (tariful se

percepe pe baza de documente cu valoare fiscala);
r>,

8. In perioada concediilor de odihna sau in cazul imbolnavirii, agentii economici
care vand direct in pie^e pot rezerva tarabele pe timp de o luna, platind tariful lunar;
la revenire, acestea vor intra in posesia mesei;

ObligaJii:
1. La ocuparea locului de vanzare sa se inforrneze in legatura cu prevederile

regulamentului de organizare ^i func^ionare ^i sa respecte obliga|iile ce ii revin;



2. Afisarea pre^ului pentru produsele oferite spre vanzare,
legale;

3. Respectarea legisla^iei privitoare la desfacerea produselor;
4. Etalarea instrumentelor de masura intr-un loc vizibil

respectiv pe marginea din fa^a a tarabei;
5. Folosirea numai a cantarelor electronice, verificate metrologic

economici sau de la compartimentul de metrologie al pietei;
6. Folosirea nuraai a cantarelor din cadrul compartimentului de metrologie pentru

producatorii agricoli;
7. Fiecare producator agricol va inchiria cate un cantar din cadrul

compartimentului metrologic;
8. Producatorii agricoli au obliga^ia sa-si achite taxa de depozitare pana cel tarziu

pe data de 15 a lunii in curs. In caz de neplata in termenele prevazute, taraba va fi
atribuita altui producator agricol;

9. Producatorii agricoli sunt obliga^i sa-sJ achite taxa zilnica in momentul in care
sj-au ocupat locul de vanzare;

10. Producatorii agricoli sunt obliga^i sa-s^ afi$eze la locul de vanzare talonul de
identificare ;

11. Producatorii agricoli care nu vor folosi o perioada de timp (chiar sJ o zi) taraba
inchiriata, au obliga^ia de a lasa la plecare suprafa^a de expunere libera $i curata, de a
indeparta din rama de afi$are talonul de identificare, precum si de a anun^a perioada
estimata in care nu vor folosi spa^iul (cand acesta depa$e$te o saptamana);

,̂

12. In cazul producatorilor agricoli, este interzisa vanzarea marfurilor altor
producatori agricoli, incredin^area spre vanzare a marfurilor proprii sau vanzarea
produselor de catre persoane care nu sunt inscrise in certificatul de producator.

13.Este interzisa comercializarea produselor in urmatoarele cazuri:
* de catre persoane care au certificat de producator suspendat, nevizat, cu

viza expirata ;
* de catre persoane ale caror date inscrise in certificatul de producator ^i

Registrul de evidem;a a producatorilor individuali sJ a comercian^ilor nu
corespund.

14. Agentii economici, precum ^i producatorii agricoli individuali sau asocia^iile
acestora, care vand in pia^a, sunt obliga^i sa de^ina documentele care atesta calitatea
de producator/comerciant acordate conform legisla|iei in vigoare;

15. Inscrip^ionarea, dupa caz, a denumirii agentilor economici, la loc vizibil, usor
de citit, care sa nu poata fi stearsa; procurarea afi$ului pe care trebuie inscrisa
denumirea agentului economic, numarul de inmatriculare la registrul comer^ului $i
sediul social cade in sarcina utilizatorilor $i va fi realizat dupa un model aprobat de
serviciul public;

16. Agentii economici, care vor desfa$ura activitaJi comerciale in structuri de
vanzare cu sediu permanent, o vor face numai in baza autoriza^iei adminstra^iei
publice locale;

17. Punctele de vanzare ale agentilor economici vor fi dotate cu case de marcat
fiscale, ace$tia fiind obliga|i sa elibereze cumparatorilor bonuri fiscale, in condi^iile
legii;

18. Utilizatorii pie|ei sunt obliga^i sa respecte legisla^ia in vigoare in domeniul
comercializarii produselor ^i a serviciilor de pia^a, precum sJ in domeniul protec^iei
consumatorilor;

19. Agentii economici sunt obligati sa de|ina la locul de vanzare documentele de
provenien|a a marfurilor $i sa afi$eze la locul de vanzare adaosul comercial practicat;



20. Utilizatorilor pie$ei le este interzis refuzul nejustificat de
produse, cat si vanzarea preferen^iala a marfurilor;

21. Utilizatorilor pie^ei le este interzisa vanzarea cu
masuratoare;

22. Utilizatorilor pie^ei li se interzice cedarea folosin^ei structu^t$jr
de^inute prin contract de inchiriere sau asociape, cu administrapa
forma de contracte cu ter^i, precum sJ a locurilor de vanzare atribuite
agricoli sau comercian^ilor de produse de uz gospodaresc;

23. Este interzisa spalarea produselor agricole in alte locuri decat cele autorizate sj
dupa folosireajgheaburilor este obligatorie cura^area (desfundarea) acestora;

24. Este interzisa spalarea cartofilor in incinta pie^ei centrale agroalimentare;
25. Este interzisa expunerea marfurilor in afara locului de vanzare;
26. Este interzisa vanzarea marfurilor din mers (comer|ul ambulant);
27. Este interzisa vanzarea pe trotuare sj in pia^a a pasarilor $i animalelor vii;
28. Este interzisa vanzarea in pia^a a substan|elor toxice, inflamabile sau

explozibile de orice fel, a celor ce dauneaza marfurilor in vanzare, precum $i a
armelor de foc $i a muni^iei;

29. Sa nu aduca modificari spa^iului inchiriat, fara aprobarea administra^iei pietei,
si sa men^ina integritatea mobilierului si dotarilor SPAEPCA; in caz contrar,
contravaloarea daunelor va fi suportata de chiria$, 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 SPAEPCA
(daune, c/val. chirii, etc.);

30. Este interzisa amplasarea altor tipuri de mese in pia^a;
31. Sa nu ofere spre vanzare si sa isi asigure produsele inainte de deschiderea

pie|ei sau dupa inchiderea acesteia;
32. Este interzis producatorilor agricoli cumpararea de produse in scop de

revanzare, precum $i acumularea de produse in scopul crearii unui deficit de pia^a;
33. Este interzis utilizatorilor pieJei sa influen^eze, prin orice fel, pre^ul de vanzare

al produselor comercializate de al|i agen^i economici sau producatori agricoli;
34. Este interzisa procura sau imputernicirea pentru producatorii agricoli;
35. Agentii economici, care utilizeaza loc de vanzare pe baza de contract cu

administra^ia pie|ei, au obligaJia sa foloseasca personal angajat cu contract de munca,
competent, care sa se legitimeze in fa^a organelor de control, ori de cate ori este
nevoie, dar nu mai mult de doua persoane pentru fiecare amplasament. Prevederile se
aplica si pentru manipulantii de marfuri;

36. Agentii economici sunt DIRECT RASPUNZATORI PENTRU ACTUL DE
COMERT, in toate etapele lui. In cazul in care, angajatul agentului economic incalca
prevederile prezentului regulament, sanc^iunile vor fi suportate de catre agentul
economic care a incheiat contract cu serviciul public;

37. Utilizatorii pie^ei sunt obliga^i sa pastreze ordinea $i disciplina la locul de
vanzare ^i sa aiba un comportament decent $i respectuos fa^a de personalul angajat al
administratiei pie^ei, fa^a de cumparatori si alti utilizatori;

38. Este interzis oricarei persoane sa locuiasca sau sa doarma pe tarabele din pia^a
^i injurul acesteia;

39. To^i producatorii agricoli / agentii economici sunt obligati sa afi$eze pre^urile
in conformitate cu normele legale pentru toate produsele oferite spre vanzare;



40. Top producatorii agricoli / agentii economici sunt obliga|i
cura^enia in dreptul locului de vanzare;

41. Pre^ul trebuie indicat pe unitate de masura ( kg/bucata);
42. Pre^urile trebuie afisate, in mod vizibil si in forma neechivocaJ

fie scrise cu aceleasi caractere si de aceleasi dimensiuni (inclusiv zeci
43. Este interzisa, sub orice forma, blocarea cailor de acces;
44. In incinta halei FUMATUL este interzis;
45. In incinta halei CONSUMUL DE ALCOOL este interzis;
46. Este interzisa poluarea mediului, sub orice forma, si deversarea resturilor si

reziduurilor provenite din actul de comert, in toate etapele lui;
47. Alte obliga^ii cerute si afisate de catre admmistra^ia pie^ei.

SUBCAPITOLUL VII- Drepturile si obligatiile administratorului
piefei

Administra|ia pie|ei are urmatoarele drepturi si obligafii :
1. Elaboreaza regulamentul pentru func^ionarea pie|ei si il supune spre avizare

autoritatilor publice locale;
2. Verifica daca utilizatorii pie^ei au calitatea de producator agricol / agent

economic, conform prevederilor in vigoare si nu permite accesul altor comercianti;
3. Verifica daca utilizatorii pie^ei au afisate datele de identificare;
4. Afiseaza la loc vizibil si in mod lizibil regulamentul, orarul de functionare,

precum si tarifele practicate de pia|a;
5. Stabileste destinafia spa^iilor comerciale, a tarabelor si a boxelor individuale,

in condi|ii optime de spa|iu si de igiena, potrivit actelor normative in vigoare;
6. Nu admite in pia|a un numar de utilizatori mai mare decat al locurilor de

vanzare existente in sectorul de pia^a destinat desfacerii produselor oferite de acestia;
7. Asigura eviden^a locurilor de vanzare si asigura atribuirea acestora

producatorilor agricoli conform legii;
8. Controleaza daca mijloacele de masurare electronice, proprietatea

utilizatorilor pie^ei, sunt verificate din punct de vedere metrologic $i interzice
folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;

9. Asigura verificare periodica, din punct de vedere metrologic, a cantarelor pe
care le ofera spre inchiriere utilizatorilor pie^ei;

10. Asigura un numar de cantare in stare de funcponare egal cu cel al locurilor
de vanzare din pia^a;

11. Asigura gratuit cantar de control pentru verificarea de catre cumparator a
produselor cumparate;

12. Asigura salubrizarea pie^ei zilnic si ori de cate ori este nevoie;
13. Asigura accesul, pe baza de tarif, reglementat, functie de consum, la utilitati;
14. Asigura, in mod gratuit, func^ionarea unor cantare cu capacitate de peste

30 kg, necesare marfurilor vandute in cantitate mare de catre utilizatorii pie^ei;
15. La data inchirierii locului de vanzare, administratorul (persoana angajata) este

obligat sa inscrie in registrul de evidem;a, datele de identificare ale producatorilor
agricoli, cantitatea estimata spre a fi comercializata, precum si data, seria si numarul
documentului fiscal care atesta plata chiriei;

16. Eviden^a solicitarilor va fi asigurata pentru asigurarea transparen^ei.



SUBCAPITOLULVHI-Sanctiuni
Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, dupa d6u^

scrise, primite in termen de 90 de zile, utilizatorul pierde dreptul de ;
activita^i comerciale in pia{a.

Utilizatorul (agent economic / producator agricol) este exclus
din pia^a centrala pentru urmatoarele fapte:

1. Furtul produselor expuse in pia0;
2. Vanzarea repetata si cu intentie, cu lipsa la cantar sau masuratoare, ca urmare a

reclamatiilor intemeiate;
3. In cazul producatorilor agricoli, cumpararea in scop de revanzare, precum sj

acumularea de produse in scopul crearii unui deficit pe pia^a. Producatorilor agricoli
li se retrage si repartitia tarabelor, atat pentru titular cat si pentru membrii din
certificatul de producator. Cu exceptia titularului sanctionat, membrii pot face cerere
pentru o noua repartitie.

4. Vatamarea integrita^ii fizice a consumatorilor, a altor utilizatori si a
personalului administra^iei pie^ei.

SUBCAPITOLUL IX - Dispozi{ii fmale
Tarabele sj boxele individuale vor fi inchiriate utilizatorilor astfel:
1. Agentilor economici prin licita^ie publica, organizata de catre Serviciul Public

de Administrare sj Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentare a Municipiului
Campina. Exceppe fac agentii economici, carora le-a fost atribuit terenul (fara
licita^ie) pe care se afla spa$iile comerciale pe str. lMai, str. I.L.Caragiale si in
Bazarul din str. I.L.Caragiale.

2. Producatorilor agricoli sj agentilor economici care comercializeaza marfuri
agroalimentare din produc^ie proprie, in ordinea inregistrarii cererilor, de catre
Serviciul Public de Administrare sj Exploatare a Pie|ei Centrale Agroalimentare a
Municipiului Campina.

3. S.P.A.E.P.C.A. poate inchiria temporar spa^ii prin atribuire directa, agentilor
economici, pentru a desfa^ura activitap comerciale ocazionale (ca de exemplu:
vanzare mar|i5oare, coroni^e, vasc, semin^e, etc.) sau pana la proxima licitatie;

4. Nu pot participa la licita^ie agen^ii economici care au datorii neachitate la
bugetul de stat, local sau la Serviciul Public de Administrare sj Exploatare a Pie$ei
Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina.

5. Un agent economic va putea adjudeca, prin participare la licita^ie, numai un
singur amplasament, in fiecare sector.

6. De asemenea, nu vor fi primiti la lici^atie agentii economici care au castigat
licitaJii organizate S.P.A.E.P.C.A. si nu au incheiat contractele respective, timp de 12
luni;

7. Nu pot participa la licitatie si nu pot inchiria provizoriu spatii comerciale,
agen^ii economici care au sau au avut litigii in instanJa cu S.P.A.E.P.C.A., pentru
recuperarea debitelor restante, timp de 12 luni de la recuperarea integrala a debitului;

8. Agentii economici care incheie contracte, dar solicita rezilierea mai devreme
de 12 luni, nu vor mai avea dreptul sa participe la o licita|ie ulterioara, in acelasi
sector, timp de 12 luni, lucru aplicabil si asocia^ilor / titularilor acestora;

9. Agentii economici care incheie contract, dar nu incep acticitatea in termen de
45 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului, din vina lor exclusiva, pierd
dreptul de a mai desfasura activitati comerciale in sectorul respectiv, timp de 12 luni;



10. Pe tiinpul rezervarii tarabelor, administra|ia pie^ei poate punel&'di*
altor comercian^i tarabele respective, iar acestia sunt obligap sa achite
zilnic.

11. Tarabele se ocupa de producatorii agricoli titulari pana la
aceasta ora, ele se considera libere.

12. Tarabele ocupate cu marfa vor fi achitate de catre producatorii
daca acestia nu sunt la pia^a.

13. Prezentul regulament intra in vigoare cu data prezentei hotarari si poate fi
modificat ori de cate ori necesita|ile legale si de func^ionare o impun.

14. Prezentul regulament este completat de celelalte reglementari legale in
vigoare.



ANEXA NR. 1
la ReguIamentul de organizare $i 1

Serviciului Public de Administrare $i<ExpRfatare
Centrale Agroalimentare a municipiuIuKC

CQNTRACT DE INCHlRIERE PRIN

Numarul din

I. PARJILE CONTRACTANTE
1. Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Piefei Centrale

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

2.
cu sediul in

Oficiul Registrului Comer^ului

]]]]]]J1]]]]]
tel/fax

deschis la
in calitate de

cod fiscal
inregistrata la

|cont bancar
reprezentata prir

n OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. 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 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 licitatie 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.

VI. 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 si Exploatare a Pie^ei Centrale Agroalimentarea:M,i
Campina, doar pentru spapul de depozitare.

Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cunostin^a chil
locator.
Art.lO. Plata chiriei se va face pe baza de factura fiscala lunara, emisa i n i r f i t eF ruT 1-
15 ale lunii, pentru luna in curs, in func^ie de cursul valutar BNR euro din 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 mtarziere se calculeaza accesorii, conform legii.
Art.l3. Plata chiriei se face prin:
a) achitarea contravalorii acesteia la casieria administra|iei pie|ei;
b) prin conturile par^ilor contracante.

V. OBLIGATHLE 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. OBLIGAJHLE 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 administra^iei
pietei, si sa men^ina integritatea mobilierului si dotarilor SPAEPCA; in caz contrar,
contravaloarea daunelor va fi suportata de chiria^, 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 menpna 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 $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.



DISPOZIJII GENERALE
Art. 16 - Alte dispozipi contractuale

a. cedarea folosin^ei structurilor de vanzare de^inute de catre
prin contract de inchiriere sau asocia^ie cu administra^ia servicii
orice forma de contract cu ter^ii, duce de drept la rezilierea contrac^

b. contractul poate fi denun^at unilateral de catre S.P.A.E.P.C.A., cu un preaviz
de 60 de zile in urmatoarele cazuri:

1. cand legisla|ia in vigoare o cere;
2. cand activitatea comerciala desfasurata de chirias. 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 chiria$ul nu respecta conditiile 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 parp, partea care sj-a executat obliga^iile poate
solicita rezilierea contractului. For^a majora apara de raspundere.
Art.l8 - In cazul in care chiria$ul nu respecta obliga^iile asumate prin prezentul
contract sau incalca prevederile regulamentului de organizare si 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 titIu 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 (fi^a de calcul) face parte integranta din contract si se incheie in acelasj
numar de exemplare.

*.

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

DIRECTOR,

SERVICIUL CONTABILITATE,

OFICIULJURIDlC,



ANEXA

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

FI$A DE CALCUL

Fisa de calcul a chiriei pentru spaijile inchiriate de

pe perioada

Nr.

crt.
o

1

2

3

4

5

Destinajia

i

Suprafa^a folosita pentru
activitatea de comer^ exclusiv

Suprafa^a folosita pentru
activitatea de depozitare
Total chirie pe luna

TVA

Total general pe luna

Suprafa{a

in mp
2

Tarif

Euro
3

Tarif

RON
4

Total

5

Curs valutar BNR din data de 1 Euro =

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 intervenJia instantei.

lei/luna.

Data :

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

SERVICIUL CONTABILITATE

OFICIUL JURIDIC

CHIRIAS



ANEXA NR. 2
la Regulanientul de organizare $i

Scrviciului Public de Adrninistrare $i $%gl0ptare a
Centrale Agroalimentare a municip$'luiOfii

CONTRACT DE INCHIRIERE DIRECTA

Numarul din

I PARTILE CONTRACTANTE
1 . Serviciul Public de Administrare $i Exploatare a Piefei Centrale Agroalimentare a

Municipiului Campina - cu sediul Tn Municipiul Campina, Str. Republicii 16A,
inregistrat la Direc|ia Finan^elor Publice Prahova, cod fiscal RO18171690, reprezentat
prin , Tn calitate de director,

cu sediul Tn

Oficiul Registrului Comer^ului

]]]]]]]]]]]]J
tel/fax

deschis la
Tn calitate de

Tnregistrata la
cod fiscal | |cont bancar

reprezentata prin

n OBIECTULCONTRACTULUI
Art.l. Obiectul contractului este inchirierea spatiului comercial situat Tn 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 Tn prezen|a par^ilor, Tn stare buna, bun de utilizare, pe
baza de proces-verbal.
Art.3 Bunurile Tnchiriate vor fi utilizate de chirias. pentru comerk cod CAEN

III. DURATA CONTRACTULUI
Art.4. Durata contractului este de 24 de luni.
Art.5. Data intrarii Tn vigoare este .
Art.6. La Tncetarea 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 Tnchiriere poate fi prelungit cu acordul par|ilor, la cererea scrisa a
chiriasului, depusa cu cel putin 30 de zile Tnainte de expirarea termenului prevazut la
articolul 4.
Art.8. Chiria$ul poate solicita, Tn scris, Tncetarea contractului de Tnchiriere Tnainte de
expirarea termenului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

VI. PRETUL
Art.9. Pre|ul Tnchirierii-chiria pentru bunul Tnchiriat este stabilita conform fi$ei de calcul,
anexa la contract. Chiria se va modiflca, Tn func|ie de hotararea Consiliului Local Campina
privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public de
Administrare $i Exploatare a Pie|ei Centrale Agroalimentare a Municipiului Campina.
Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cuno$tin{a chiria^ului de catre locator.

Art.lO. Plata chiriei se va face pe baza de factura fiscala lunara, emisa Tn intervalul 1-15



ale lunii, pentru luna in curs, in func^ie de cursul valutar BNR euro din ziu
Art.l 1. Factura se inmaneaza la punctul de lucru al utilizatorului, iar
ultima zi lucratoare a lunii.
Art.l2. Pentru orice intarziere se calculeaza accesorii, conform legii.
Art.l3. Plata chiriei se face prin:
a) achitarea contravalorii acesteia la casieria administrapei pie^ei;
b) prin conturile par^ilor contracante.

V. OBLIGAJIILE 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. OBLIGATHLE 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 instiin^area administratorului
serviciului public;
c) sa nu aduca modificari spa^iului comercial inchiriat, fara aprobarea administratiei pietei,
si sa men^ina integritatea mobilierului si dotarilor SPAEPCA; in caz contrar,
contravaloarea daunelor va fi suportata de chiria^, pai^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 $i in apropierea acestuia;
e) sa ob^ina autoriza|iile impuse de lege pentru activitatea desfasurata in spa^iile
respective;
f) sa plateasca chiria la timp;
g) sa se informeze si sa respecte prevederile Regulamentului de Organizare si 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 dispozhii contractuale

a. cedarea folosin|ei structurilor de vanzare de|inute de catre utilizatorii pie^ei 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.A., cu un preaviz de 60
de zile in urmatoarele cazuri:

1. cand legisla^ia in vigoare o cere;
2. cand activitatea comerciala desfasurata de chirias nu este in concordan^a cu

interesul public;



3. in cazul in care Consiliul Local hotaraste sa dea alta destina^ie
c. in situapa in care chiria$ul nu respecta condi^iile impu
amplasament fixat sau ocupa suprafe^e mai mari decat cele c
calcul, acesta este obligat la dezafectarea spa^iului ocupat, iar
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 $i-a executat obligaJiile poate solicita
rezilierea contractului. For^a majora apara de raspundere.
Art.l8 - In cazul in care chiria$ul nu respecta obligapile asumate prin prezentul
contract sau incalca prevederile regulamentului de organizare si func^ionare a pie|ei
centrale agroalimentare, contractul va fi reziliat de drept, in baza unei notificari
formulate cu 5 zile Tnainte, 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 prevederilor Codului

Civil.

X. CLAUZE FINALE
Art.22 - in raport de natura si specificul obiectului inchiriat, par^ile pot prevedea prin

act adi^ional ^i alte clauze speciale de folosire a acestuia, obliga^iile $i garan^iile
suplimentare.
Art.23 - Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte contractanta.
Anexa (fi$a 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. CHIRIAS
DIRECTOR,

SERVICIUL CONTABILITATE,

OFICIULJURIDIC,



ANEXA

CONTRACT DE INCHIRIERE NR.

DIN

DIN

FI$A DE CALCUL

Fi$a de calcul a chiriei pentru spa{iile inchiriate de

pe perioada

Nr.

crt.
o

1

2

3

4

5

Destinatia

i

Suprafa^a folosita
pentru activitatea
de comerj exclusiv

Suprafa^a folosita
pentru activitatea
de depozitare
Total chirie pe luna

TVA

Total general pe
luna

Suprafa{a

tn mp
2

,

Tarif

pe mp
3

Numar

zile
4

Total

5

Pre^ul inchirierii respectiv chiria pentru bunul mchiriat 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.

lei/luna.

Data :

S.P.A.E.P.C.A.
DlRECTOR

SERVICIUL CONTABILITATE

OFICIUL JURIDIC

CHIRJAS



ANEXA NR. 3
la Regulamentul de organizare $i f'i

Serviciului Public de Administrare
Centrale Agroalimentare a municipL

Numarul

C O N V E N T I E

din

I. PARTILE CONTRACTANTE
1 . Serviciul Public de Administrare j/ Exploatare a Piefei 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 inregistrata la
Oficiul Registrului Comer^ului

deschis la
in calitate de

cod fiscal cont
bancar

reprezentata prir

II OBIECTULCONVENTIEI:
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 desfasurarea 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 chirias 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 si Exploatare a PieJei 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 lu
nu se percepe accesorii.
Pentru orice intarziere la plata se calculeaza accesorii, conform legii

Modificarea cuantumului chirei va fi adusa la cunostin^a ch?
locator.
Intarzierea la plata a chiriei cu mai mult de 30 de zile calendaristice af
rezilierea de drept a conventiei.

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOCATORULUI
Art.8. Sunt cele prevazute in Regulamentul de Organizare Functionare al Piete5
Centrale .

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

VII DISPOZITII GENERALE
Art.lO - Alte dispozi^ii contractuale

a.cedarea folosintei 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 denunJata unilateral de catre S.P.A.E.P.C.A.,
1.- cand legislapa in vigoare o cere;

2.- cand activitatea comerciala desfasurata de chirias nu este Tn 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 condiJiile impuse privind locul de
amplasament fixat sau ocupa suprafe^e mai mari decat cele atribuite, acesta este
obligat la dezafectarea spa|iului ocupat, iar conventia poate fi reziliata.

VIII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
,̂

Art. 11 - In cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obliga^iilor
contractuale de catre una din par|i, partea care ^i-a executat obliga^iile poate solicita
rezilierea conventiei. ForJa rnajora apara de raspundere.
Art.l2 - In cazul in care chiriasul 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 si 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 judecatoresti
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 inchiriat, parple pot
act aditional sj alte clauze speciale de fblosire a acestuia, obliga^
suplimentare.
Art.l5 - Prezenta conventie s-a incheiat in doua exemplare, cate un
parte contractanta.

Incheiat astazi,

SPAEPCA
Director,

Sefserv. Contabilitate

Oficiuljuridic,

CHIRIAS


