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            Anexa nr.1 la Pr.de hot.nr. 33 /26.05.2021 

 

 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACTIVITATII DE COMERT 

“PIATA AGROALIMENTARA” IN COMUNA PIETROASELE 

 

CAPITOLUL I.  

Art.1. Prezentul Regulament este întocmit în baza:  

 HOTĂRÂREA nr. 348 din 18 martie 2004privind exercitarea comerțului cu 

produse și servicii de piață în unele zone publice; 

 Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicata; 

 ORDINUL nr. 335/4.225/2.078/1.730/2020 pentru 

aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității piețelor 

agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă 

instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

 REGULAMENT din 4 decembrie 2020 privind desfășurarea activității 

piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de 

alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

 HOTĂRÂREA nr. 293 din 10 martie 2021privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si 

combatarea efectelor pandemiei de COVID 19. 

 

Art.2. (1) Regulamentul stabilește modalitățile și condițiile în care se asigură 

administrarea, întreținerea și utilizarea spațiilor și locurilor de comercializare a 

produselor agroalimentare,nealimentare,industrial si de orice alta natura, precum și 

obligațiile și responsabilitățile ce revin utilizatorilor care desfășoară activități 

comerciale în incinta Pietei Agralimentare din comuna Pietroasele. 

(2) Regulamentul are ca scop organizarea comerțului în Piata agroalimentara, prin 

asigurarea condițiilor optime pentru consumatori și protejarea intereselor 
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economice ale acestora, asigurarea concurenței loiale, protejarea securității 

mediului.  

Art.3. Utilizatorii pietei agroalimentare sunt:  

 

a. orice persoană juridică ce desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul a 

produselor;  

b. persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, 

inclusiv meșteșugarii;  

c. producători agricoli individuali și asociațiile acestora, care își comercializează 

propriile produse agricole și agroalimentare;  

d. persoane fizice care își vând ocazional bunurile proprii în piețele organizate în 

acest scop.  

Art.4. Au dreptul la folosirea  dotărilor existente, toți utilizatorii care se 

conformează prevederilor legale și prezentului regulament, încheie un acord  în 

acest scop cu autoritatea publica locala și dețin toate documentele, avizele ori 

autorizațiile prevăzute de lege pentru desfășurarea activității proprii.  

Art.5. Comerţul cu amănuntul în Piata agroalimentara , aprobata de Consiliul 

Local Pietroasele, se desfăşoară în satul Pietroasele, comuna Pietroasele,judetul 

Buzau. 

Art.6. (1) În Piata agroalimentara Pietroasele  se comercializează produsele  

specifice pieţelor agroalimentare şi articole de uz gospodăresc (de mica industrie 

sau de micii meşteşugari), alte articole nealimentare şi articole de cerere curentă 

(îmbrăcăminte, încălţăminte, ceramică),sau de orice alta natura.  

Accesul comerciantilor  va fi permis in baza unei cereri scrise, la care vor primi un 

acord scris  din partea organizatorului,conform formularelor anexa. 

CAPITOLUL II.  

Art.7. Piata agroalimentara Pietroasele se organizează şi funcţionează în baza 

prezentului regulament, aprobat de Consiliul local Pietroasele, în concordanţă cu 

prevederile legale mentionate la art.1. 
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Art.8.  Perimetrul Pietei agroalimentara  este delimitat de vecinătate, în 

conformitate cu Inventarul Domeniului Public al comunei Pietroasele, aprobat prin 

HG nr. 1348/2001. 

     Piaţa agroalimentara Pietroasele este  amplasata după necesităţile locale şi are o 

durată limită de funcţionare în timpul zilei de duminica,intre orele  7,oo – 11,oo. 

      Intrarea și ieșirea din incinta Pieței agroalimentare Pietroasele  se face exclusiv 

prin puncte de acces delimitate de autoritatea locala.  

Art.9.  (1) În incinta pieței agroalimentare Pietroasele  mărfurile sunt expuse și 

vândute  numai pe tarabe si in exteriorul acesteia numai pe mese si din 

autoturisme/autoutilitare/autocamioane . 

Pentru desfasurarea activitatii de comert in incinta pietei  se poate depune o cerere, 

cu condiția ca suprafața solicitată să nu  depășească  8 mp.intre tarabe , pe perioada 

desfasurarii activitatii. 

           (2) Se interzice expunerea și vânzarea de mărfuri   pe suprafața căilor de 

acces.          

(3) Comercializarea de carne, lapte, produse și derivate din acestea se va face in 

spații  amenajate, lăzi,vitrine frigorifice, cu respectarea condițiilor de igienă.  

(4) Comercializarea și consumarea băuturilor alcoolice, precum și desfășurarea 

altor activități de alimentație publică este permisă numai prin unități specializate și 

clasificate și numai in spații special amenajate, autorizate ca atare.  

(6) Pe teritoriul pieței agroalimentare se interzice expunerea și vânzarea de mărfuri 

în alte zone decât cele stabilite de organizator.  

 (7) Salubrizarea pieţei  va fi efectuată zilnic sau ori de câte ori este nevoie.  

CAPITOLUL III.  

Art.10. Drepturile si obligatiile generale ale utilizatorilor  

10.1. Drepturile:  

1. să se poată informa facil asupra tarifelor practicate în piaţă;  

2. să poată practica preţurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care le 

comercializează;  

4. să fie informat asupra perioadei şi orarului de funcţionare a pieţei;  

10.2. Obligaţiile:  

1. afişarea preţurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor 

legale;  

2. respectarea legislaţiei privitoare la desfacerea produselor;  

3. etalarea instrumentelor de măsură;  

4. folosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic;  

5. inscripţionarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau 

asociaţiei familiale la loc vizibil, uşor de citit, care să nu poată fi ştearsă;  
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6. menţinerea permanentă a curăţeniei la locul de vânzare şi în jurul acestuia şi 

transportarea gunoiului colectat selectiv la locurile special amenajate în cadrul 

pieţei, ori de câte ori este cazul;  

7. să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat;  

8. să nu ofere spre vânzare mărfurile din mers;  

9. să nu ofere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieţei şi după 

închiderea acesteia;  

Art.11. (1) Drepturile şi obligaţiile generale ale organizatorului pieţei volante. 

Organizatorul  pieţei are următoarele drepturi şi obligaţii:  

1. elaborează regulamentul pentru funcţionarea pieţei;  

2. verifică dacă utilizatorii pieţei au calitatea de producător/comerciant, conform 

prevederilor legale, şi nu permite accesul altor comercianţi;  

3. verifică dacă utilizatorii pieţei au afişate numele şi sediul social;  

4. afişează la loc vizibil şi în mod vizibil regulamentul-cadru, orarul de 

funcţionare, precum şi tarifele practicate în piaţă;  

5. sprijină organele de control autorizate;  

7. stabileşte tarifele pentru serviciile prestate şi asigură afişarea acestora;  

8. asigură evidenţa solicitărilor locurilor  şi asigură atribuirea acestora 

producătorilor agricoli şi comercianţilor produselor de uz gospodăresc în ordinea 

solicitărilor;  

13. asigură salubrizarea pieţei zilnic şi ori de câte ori este necesar;  

14. alte drepturi şi obligaţii cuprinse în prevederile prezentei hotărâri. 

15.In cazul in care intervin cu modificari la organizarea /dispunerea locurilor, 

autoritatrea locala isi rezerva dreptul de a repozitiona/modifica pozitia oricarui 

comerciant stabilit/pozitionat anterior, cu respectarea conditiilor din prezentul 

Regulament. 
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(2) Instituţiile cu atribuţii de control, competente conform legislaţiei în vigoare, vor 

veghea la respectarea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor pieţei, aşa cum sunt 

prevăzute în regulament.  

1. Comerciantii si producatorii care vand in piata  sunt obligate sa detina si sa 

prezinte organelor de control urmatoarele documente:  

a) certificatele de producator sau documentele legale privind provenienta 

marfurilor (factura, avize de insotire, etc.);  

b) autorizatie sanitar-veterinara sau certificate sanitar-veterinare;  

c) original sau copie de pe B.I. sau C.I.;  

d) carnet de sanatate al persoanelor ce vand marfurile.  

2. Toate marfurile comercializate in piata volanta, vor avea afisate la loc vizibil 

preturile de vanzare.  

3.Utilizatorii desfasoara comert,  exploateaza spatiile pe care le ocupa,conform 

prezentului regulament,  insa le este  interzis sa permita unui tert sa utilizeze, chiar 

partial, locul atribuit sau sa-l subinchirieze.  

4. Comerciantii nu pot ocupa locurile de vanzare decat cu acordul autoritatii locale 

si achitarea unei taxe  stabilite de Consiliul Local.  

a) Este interzisa vanzarea in piata a substantelor toxice, inflamabile sau explozive, 

de orice fel, precum si a armelor de foc si a munitiei.  

 b) Este interzisa conectarea la reteaua electrica , de catre comercianti,  fara acordul 

organizatorului.  

 5. Fiecare utilizator are obligatia pastrarii curățeniei in perimetrul in care isi 

desfasoara activitatea; la finalul programului, zilnic, fiecare utilizator are obligatia 

efectuarii curateniei pe spatiului detinut, depozitarea deseurilor rezultate din 

activitate la locatia pusa la dispozitie de catre organizator in acest scop; 

    6.Pe durata desfasurarii activitatilor de comert in incinta pietelor  toti 

participantii la aceasta activitate au obligatia de a adopta o conduita si un limbaj 

decent, politicoase si respectuoase.  

 7. In cazul incalcarii prezentului regulament, agentii economici si producatorii 

agricoli vor fi exclusi din piata Pietroasele, in conditiile art.5 din  prezentul 

regulament.  

Art.12.  Obligaţiile  comerciantilor  impuse de ORDINUL 

nr.335/4.225/2.078/1.730/2020  pentru aprobarea Regulamentului privind 

desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe 

perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei:  

      Pentru buna desfășurare a activității piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor 

volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, se vor respecta 
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următoarele măsuri în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19:  

a) afișarea regulilor de acces, de protecție individuală, de distanțare fizică și de 

igienă în locuri vizibile în piața agroalimentară/piața volantă;  

b) accesul în piețele agroalimentare, inclusiv în piețele volante, se face cu 

respectarea de către utilizatori a distanțării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje 

pe pardoseli;  

c) limitarea accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de 

minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea 

maximă a pieței;  

d) stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii 

distanței fizice. Traseele pentru circulația în interiorul pieței vor fi separate: unul 

dedicat intrării și unul dedicat ieșirii, astfel încât să se evite aglomerația, precum și 

intersectarea consumatorilor. Vor fi marcate sensuri de circulație;  

e) accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii 

(medicală/nonmedicală) pe toată durata vizitei în piață. Pentru a oferi o protecție 

eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;  

f) utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool 

care va fi pus la dispoziție la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă. 

Totodată vor fi amplasate și semnalizate recipientele unde se vor arunca măștile și 

mănușile folosite;  

g) dezinfecția zilnică și ori de câte ori e nevoie a suprafețelor cu produse 

dezinfectante avizate de către Ministerul Sănătății; 

 h) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piața 

agroalimentară/piața volantă; 

 i) utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact 

direct, precum mezelurile, brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte 

mănuși și mască de protecție; 

 j) produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției 

igienico-sanitare, cu folii din plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie 

avizată; 

k) toți comercianții vor fi dotați cu măști și mănuși, pe toată durata programului de 

lucru; 

l) verificarea, în permanență, a stării de curățenie din anexele și din grupurile 

sanitare, asigurând spălarea și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este 

necesar a acestora;  

m) verificarea, în permanență, a materialelor necesare igienei personale, pentru 

persoanele care folosesc grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie 

igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare, 

substanțe dezinfectante); 
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 n) asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor 

solide în recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, 

care se vor spăla și dezinfecta după golire;spălarea cu jet de apă sub presiune și 

dezinfecția incintei pieței după ce au fost efectuate procedurile de curățenie; 

 o) aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte 

de deschiderea programului 

 

CAPITOLUL IV.  

Art.13. Organizatorul (Autoritatea locala) isi rezerva dreptul de a modifica 

unilateral regulile stabilite in prezentul Regulament,cu informarea prealabila a 

comerciantilor. 

Art.14. Prezentul Regulament va fi afișat la loc vizibil în piata volanta si pe siteul 

comunei Pietroasele.  

Art.15. Prevederile prezentului se completeaza cu dispozițiile legale în vigoare și 

cu prevederile hotărârilor autorității locale aplicabile activității din piata 

agroalimentara.  

Art.16. Modificarea și completarea prezentului regulament se vor aproba prin 

hotărâri ale consiliului local al comunei Pietroasele.  

 
VICEPRIMAR, 

Banica Ionel 

 

 


