
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei, 
târgului  de săptămână şi a bâlciului anual din oraşul Balş 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2010,  
 Având în vedere: 

- raportul nr. 6533/23.06.2010 al Sectorului Pieţe şi târg  din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului 

cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice; 
- Raportul nr. 98/23.06.2010 al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se avizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei, târgului  de săptămână şi 
a bâlciului anual din oraşul Balş conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Sectorului Pieţe şi târg din cadrul Primăriei oraşului Balş pentru ducere 
la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

        
     
 
 
 
 
                                  

                                                                  Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                                lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                   SECRETAR 
                                                                                              Jr. Dinu Constantin     
Balş, 24.06.2010 
Nr. 47 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 2351 - 1 -00, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



Anexă la HCL nr. 47/24.06.2010 
 

REGULAMENT  
 

                  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PIE ŢEI, TÂRGULUI DE 
                        SĂPTĂMÂNĂ ŞI BÎLCIULUI ANUAL DIN ORA ŞUL BAL Ş 

    
CAPITOLUL I  

  Prevederi generale  
 

1. Denumirea: 
a) Piaţa Centrală;  
b) Piaţa Turnuri;  
c) - Târg săptămânal şi  

- Bâlci anual. 
 

2. Sediul pieţei: 
a) Str. Popa Şapcă nr. 4; 
b)  Zona blocuri turn; 
c) Str. Fraţii Buzeşti; 
 

3. Denumirea administratorului pieţei: Primăria Oraşului Balş. 
 
4. Localizarea pieţei, a târgului şi a bâlciului anual, precum şi specificul acestora sunt 

stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/2001 în Anexa nr. 4 – Inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Balş, poziţiile nr. 235, 241 şi 
244, inventar însuşit de Consiliul Local Balş prin Hotărârea nr. 55/26.08.1999. 

 
 
5. Autorizaţia de funcţionare acordată de autoritatea publică locală.  

 
   CAPITOLUL II  

  Tipul pieţei şi categoria de mărfuri comercializate  
 
 

1. Tipul pieţei: 
a) piaţă agroalimentară; 
b) piaţă agroalimentară: 
c) târg general şi bâlci. 
 
2. Natura produselor şi serviciilor de piaţă care se comercializează:  

a) - legume si fructe 
  - de uz gospodaresc 
  - alimentare 



  - flori 
  - nealimentare 
  - păsări 
  - animale vii 
  - produse lactate; 
b) alimentare şi nealimentare; 
c) – cereale 
   - animale vii 
   - cherestea 
   - tocărie 
   - alimentaţie publică 
   - legume şi fructe. 
     

3. Periodicitatea: 
a) permanentă (zilnic); 
b) permanentă (zilnic); 
c) volantă - în fiecare zi de sâmbătă; 

volantă - bâlci anual 7-8 septembrie. 
 

   4. Orarul de funcţionare: 
a) 8:00 – 16:30; 
b) 8:00 – 16:30; 
c) - 5:00 – 13:00; 

- 7:00 – 22:00.  
 

   CAPITOLUL III  
  Planul pieţei  

 
1. Căi principale de acces în zonă: 
a) str. Popa Şapcă, str. N. Titulescu, Str. Cireşului, str. N. Bălcescu, str. Mîineşti, str. 

Bujorului; 
b) str. N. Bălcescu; 
c) str. Fraţii Buzeşti.  
 
2. Spaţii de parcare:  
a) două platouri de parcare (80 locuri); 
b) 10 locuri; 
c) parcare special amenajată (40 locuri). 
  

   3. Sectorizarea pe specific de produse comercializate, cu indicarea amplasării 
punctelor de vânzare:  
   a) sector: lactate, legume şi fructe, alimentare şi nealimentare, animale vii, ceramică, 
flori, produse de uz gospodăresc.  



   b) sector pentru legume, fructe şi zarzavaturi;  
c) sector: cereale, animale vii, alimentare şi nealimentare, tocărie, cherestea şi 
alimentaţie publică. 
 
4. Căile de acces ale cumpărătorilor la punctele de vânzare: 

Pentru fiecare sector în parte există cale special amenajată de acces. 
  

5. Amplasarea structurilor de vânzare pentru comercializarea produselor alimentare, 
nealimentare şi de alimentaţie publică este în locuri special amenajate. 
 

  
6. Pieţele şi târgul sunt dotate cu: 
 - un platou de masă special amenajat pentru cântarul de control al pieţelor şi 
târgului; 

 - echipament de protecţie aflat în spaţii special amenajate; 
 - grupuri sanitare funcţionabile; 
 - spaţii special amenajate pentru: depozitarea cântarelor şi a greutăţilor, birou 
administrativ, birouri DSVSA şi poliţie. 
 
   7. Reţelele electrice, de apă şi de canalizare sunt funcţionale. 
 
   8. Spaţiile de depozitare a deşeurilor sunt următoarele: 

- pubele stradale de 20 litri; 
- spaţiu special amenajat pentru depozitarea gunoaielor reciclate în parcare 

(containere de 500 litri şi pubele de 200 litri). 
 

   CAPITOLUL IV  
  Prezentarea ansamblului pieţei şi a platoului  

 
1. Suprafaţa totală: 
a) 3560 mp; 
b) 215 mp; 
c) 10 000 mp. 
  

   2. Suprafaţa totală a platoului: 
a) 2300  mp, din care suprafaţă acoperită 1400 mp; 
b) 215 mp,  din care suprafaţă acoperită 40 mp; 
c) 10 000 mp, din care suprafaţă acoperită 80 mp. 
 

   3. Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieţei: 
a) beton şi asfalt; 
b) beton; 
c) beton şi asfalt. 



  
   4. Sectoare existente în piaţă/târg destinate desfacerii de produse, precum şi numărul 
de locuri de vânzare aferent fiecărui sector: 
a)  - sector lactate: 60 locuri 
     - sector uz gospodăresc: 32 locuri; 
     - sector alimentare şi nealimentare: 40 locuri; 
     - sector legume şi fructe: 120 locuri; 
     - sector ceramică: 4 locuri; 
     - sector flori: 2 locuri; 
     - sector animale vii: 15 locuri. 
b) sector legume, fructe şi zarzavaturi: 10 locuri; 
c) - sector cereale: 200 locuri; 
    - sector animale vii: 50 locuri; 
    - sector cherestea: 10 locuri; 
    - sector tocărie: 10 locuri; 
    - sector alimentaţie publică: 5 locuri; 
    - sector alimentare şi nealimentare: 20 locuri. 
 
   5. Descrierea mobilierului utilizat pentru fiecare sector al platoului pieţei: materialul 
din care este realizat şi mărimea: 

a) platouri mese betonate (2 x 1 m) cu cuşetă şi grătar de lemn; 
b) platouri mese betonate (2 x 1 m); 
c) - platouri mese betonate (2 x 1 m) 

- platouri betonate (20 x 25 m)  
   

CAPITOLUL V  
  Serviciile prestate utilizatorilor pieţei  

 
   1. Tipul serviciului oferit de administratorul pieţei: 
a) închiriere mese în interiorul platoului pietei şi suprafeţe de trotuar;  
b) închiriere mijloace de măsurare;  
c) igienizare şi salubrizare în perimetrul platoului şi a supraţetelor anexe, inclusiv 
mobilierul existent, prin curăţare manuală şi automată; 
d) închiriere spaţii de depozitare; 
e) alimentare cu apă. 
     
   2. Serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în cadrul pieţei:     
   a) spaţii pentru depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;  
   b) spaţii pentru păstrarea şi închirierea cântarelor şi a echipamentelor de protecţie;  
   c) locuri pentru amplasarea cântarelor de control;  
   d) bazine compartimentate pentru spălarea legumelor şi fructelor;  
   e) fântâni cu jeturi de apă potabilă, amplasate pe platou, sau alte surse de apă potabilă;  
   f) birou administrativ;  



   g) spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;  
   h) locuri de parcare;  
   i) punct de colectare a deşeurilor rezultate din activitatea comercială;  
   j) punct cu mijloace iniţiale de intervenţie pentru P.S.I.;  
   k) WC-uri publice;  
   l) punct de control veterinar. 
 

CAPITOLUL VI 
Dispoziţii Finale 

 
1. Prezentul Regulament este elaborat şi se completează în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative: 
a) Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice; 
b) O.U.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
c) Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
d) Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

e) Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

 
 


