
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                  
CONSILIUL LOCAL                         
                  
     
    

HOTARARE  nr. 85 / 2018 
privind modificarea unor prevederi ale Regulamentului privind procedura de inchiriere, 

rezervare si ocupare a meselor si platourilor din pietele aflate in administrarea Serviciului 
Public Piete, Targuri si Oboare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 60/2016 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
 -Referatul Biroului de administrare a domeniului public si privat nr. 13494/23.05.2018; 
 -Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in 

unele zone publice; 
   -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei de Comert si servicii publice. 
 In temeiul art. 36 alin. 6 lit. a pct. 14 coroborat cu prevederile art. 45 alin. 1  din Legea nr. 
215 / 2001  
  

hotaraste : 
 

 Articol unic: Se modifica unele prevederi ale Regulamentului privind procedura de 
inchiriere, rezervare si ocupare a meselor si platourilor din pietele aflate in administrarea Serviciului 
Public Piete, Targuri si Oboare dobandind urmatorul continut:  

1.Art. 4 – Mesele pot fi închiriate pe o durată de 1 până la 12 luni. Contractul de închiriere 
poate fi prelungit, la cerere, prin act adiţional, cu actualizarea nivelului chiriei conform HCL privind 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale în vigoare. 

2.Art. 8 - Rezervarea meselor se poate face pe o perioadă de maxim o lună de zile cu taxa 
platită anticipat, în baza unei cereri depuse la administraţia pieţei, în condiţiile prevăzute de 
regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. De rezervare pot beneficia exclusiv 
producătorii agricoli.                                                                                       

3.Art. 18 - Mesele şi platourile din pieţele municipiului Curtea de Argeş pot fi ocupate prin: 
REPARTIZARE; REZERVARE; INCHIRIERE.      

REPARTIZAREA se poate face pentru perioade de o zi până la o lună, în baza unui acord de 
folosinţă temporară, numai pentru mesele sau suprafeţele de platou care nu au fost închiriate sau 
rezervate. Acordul de folosinţă poate fi prelungit la expirarea termenului. 

REZERVAREA meselor se poate face pentru perioade de o zi până la o lună, în baza unei 
cereri depuse la administraţia pieţei, achitându-se anticipat taxa de rezervare.   

INCHIRIEREA  meselor şi platourilor se face în baza unei cereri de închiriere, pentru perioade 
de 1 până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului prin act adiţional. Închirirerea se 
face prin licitaţie publică cu strigare, sau prin acordare directă, în cazul în care există un singur 
solicitant. 
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