ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
-PRIMAR-

AVIZAT:
SECRETAR
Jr. AURORA ŢĂRMURE
Data_____________

DISPOZIŢIE

Primarul municipiului Cluj-Napoca;
Examinând Referatul nr.200567/452/19.06.2013 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi
evidenţa proprietăţii, prin care se propune aprobarea amplasamentelor destinate comerţului cu
produse agricole de sezon şi a procedurii privind modul de repartizare a acestora, pe domeniul
public al municipiului Cluj-Napoca;
Având avizul Serviciului Juridic-contencios;
Potrivit prevederilor Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, republicată, arpobată prin Legea nr. 650/2002, ale Hotărârii nr. 333/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale HG nr. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice şi ale Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, ale Legii nr. 213/1998, modificată, ale OUG nr. 34/2001, ale HG nr. 925/2006, ale
HCL nr. 120/2010 şi HCL nr.59/2013.

DISPUNE:
Art.1. Se aprobă amplasamentele pentru comercializarea produselor agricole de sezon,
pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, pentru perioada: 03.07.2013-30.09.2013, conform
Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2. Se aprobă procedura privind modul de repartizare a locurilor de comercializare a
produselor agricole de sezon conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Se numeşte comisia ce asigură desfăşurarea procedurii privind modul de
repartizare a solicitanţilor amplasamentelor pentru comercializarea produselor agricole de sezon, pe
domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în următoarea componenţă:
Dacia Crişan
- şef serviciu Autorizări comerţ
Marcel Ielcean
- şef serviciu Strategii de informatizare
Sorin Oltean
- şef serviciu Inspecţie comercială
Ioan Bogdan
- şef serviciu Financiar-salarizare
Monica Fideoan
- serviciul Autorizări comerţ
Adriana Muntean
- serviciul Juridic - contencios
Ioan Pop
- serviciul Strategii de informatizare
Secretari:
Ariana Dinea
- serviciul Autorizări comerţ
Cristina Bălgrădean - serviciul Autorizări comerţ
Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor dispoziţiei se încredinţează Direcţia patrimoniul
municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia poliţia locală şi Direcţia economică.
PRIMAR
EMIL BOC

Nr.2115 din 26.06.2013

Anexa 1 la Dispoziţia nr. 2115 din 26.06.2013

1. Calea Floreşti

- 2 amplasamente;

2. Str. Observatorului langă PROFI

- 6 amplasamente;

3. Str. C-tin Brâncuşi f.n.

- 3 amplasamente;

4. P-ţa 1 Mai f.n

- 10 amplasamente;

5. Str. Donath intersecţie cu str. Mirăslău

- 4 amplasamente;

6. Aleea Padin – langă P-ţa FLORA

- 2 amplasamente;

7. Str. Mehedinţi f.n. - Complex NORA

- 1 amplasament;

8. Str. Bucegi f.n.- spate garaje

- 3 amplasamente;

9. Str. Bucium f.n. - pe trotuar

- 13 amplasamente;

10. Bd.21 Decembrie 1989 - langă Tipografie

- 6 amplasamente;

11. P-ţa Gării – str. I.L.Caragiale

- 4 amplasamente;

12. Str. Fabricii MADECO

- 6 amplasamente;

13. Str. Plevnei

- 9 amplasamente;

14. Str. Dâmboviţei – IRA

- 6 amplasamente;

15. Str. Dunării – Str. Siretului

- 2 amplasamente;

16. Str. Dâmboviţei - lângă parc

- 2 amplasamente;

17. Str.Tăietura Turcului - spre Tetarom

- 3 amplasamente;

18. Str. Gheorghe Dima f.n. - lângă nr.15

- 3 amplasamente ;

19. P-ţa Grigorescu

- 1 amplasament ;

20. P-ţa Zorilor

- 1 amplasament;

Anexa 2 la Dispoziţia nr. 2115 din 26.06.2013

Procedură
privind modul de repartizare a amplasamentelor destinate comercializării produselor
agricole de sezon pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
1. Repartizarea amplasamentelor destinate comercializării produselor agricole de
sezon pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca se va face prin tragere la sorţi.
2. Tragerea la sorţi va avea loc în data de 02.07.2013, orele 9.00, în Sala mare a
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3.
3. Vor participa la tragerea la sorţi toţi solicitanţii care au înregistrat cereri până la
data de 01.07.2013 orele 16.30 şi care prin depunerea cererii au făcut dovada calităţii
de producători atestată prin certificat de producător.
4. Desfăşurarea tragerii la sorţi:
4.1. Se vor întocmi bilete pentru toţi solicitanţii care au înregistrat cereri până
la data de 01.07.2013 inclusiv, care vor conţine:
- numele solicitantului,
- numărul cererii,
- numărul certificatului de producător,
- adresa de domiciliu.
4.2. Locaţiile vor fi afişate electronic în ordinea alfabetică a străzilor şi în
ordinea crescătoare a poziţiilor aferente fiecărei locaţii numerotate de la stânga la
dreapta. Locaţiile vor fi publicate pe site-ul primăriei www.primariaclujnapoca.ro
începând cu data de 27.06.2013.
4.3. În ordinea locaţiilor afişate se vor extrage biletele astfel încât fiecare
extragere va fi alocată unei poziţii din listă până la completarea tuturor
amplasamentelor. Completarea poziţiilor ca urmare a extragerii va fi efectuată online.
4.4. După alocarea tuturor amplasamentelor aprobate extragerea va continua
pentru toţi solicitanţii.
4.5. În termen de 3 zile de la procedura de tragere la sorţi, respectiv până în
data de 06.07.2013, solicitanţii cărora le-au fost alocate amplasamente au obligaţia de
a se prezenta la Centrul de informare pentru cetăţeni Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 7,
în vederea achitării taxei datorate pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de
30.09.2013. Taxa este stabilită prin HCL nr. 59/2013 în cuantum de 1,56 lei/mp/zi şi
se achită anticipat pentru fiecare lună.
4.6. După expirarea termenului de trei zile, respectiv începând cu data de
07.07.2013, orele 8.00 pentru amplasamentele alocate prin tragere la sorţi şi pentru
care solicitantul declarat câştigător nu s-a prezentat în vederea ridicării
abonamentului şi achitării taxei de ocupare a domeniului public, amplasamentul va fi
alocat următorului solicitant extras pe listă, care va avea la rândul său un termen de 2
zile pentru a se prezenta în vederea însuşirii abonamentului şi a plăţii taxei.
Această procedură va fi aplicată pe întreaga perioadă de desfăşurare a
acestei activităţi, până la data de 30.09.2013, pentru toate cazurile de amplasamente
disponibilizate.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI
ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII
SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ
NR.200567 /452/ 19.06.2013

APROBAT
PRIMAR
EMIL BOC

REFERAT
privind aprobarea amplasamentelor destinate comerţului cu produse agricole de sezon şi a
procedurii privind modul de repartizare a acestora, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
În vederea comercializării de pepeni pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca pentru
anul 2013, s-au înregistrat până în prezent un număr de 909 solicitări de amplasamente primite din
partea producătorilor agricoli, a persoanelor fizice autorizate şi a altor agenţi economici.
Potrivit prevederilor HCL nr.120/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea
de comerţ stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca, Art.11, Serviciul autorizări comerţ va întocmi
abonamente de ocupare a domeniului public, în limita amplasamentelor aprobate prin dispoziţie a
primarului, pe o perioadă care nu va depăşi 4 luni în cursul unui an calendaristic.
În acest sens propunem ca perioada de comercializare a produselor agricole de sezon să fie
03.07.2013- 30.09.2013.
În urma verificărilor efectuate în teren de către inspectori din cadrul Serviciului autorizări
comerţ şi Serviciului Inspecţie comercială ţinând cont de solicitările primite, de modificările
urbanistice survenite în anul 2012, de proiectele ce se derulează în anul 2013 pe terenuri adiacente
amplasamentelor aprobate în anul 2012, precum şi de sesizările/ reclamaţiile cetăţenilor din zonă,
faţă de anul 2012 se propune excluderea amplasamentelor situate în Cluj - Napoca pe str. Unirii fn,
Bd.Muncii nr.85, P-ţa Hermes, P-ţa Liebknecht, str.Observatorului colţ cu str. Gh.Dima.
Pe cale de consecinţă, în vederea desfăşurării comerţului cu produse agricole de sezon,
se propun aprobării amplasamentele prezentate în Anexa 1 la prezentul referat.
În vederea repartizării locurilor de comercializare a produselor agricole de sezon propunem
ca repartizareasă se facă prin tragere la sorţi conform procedurii prezentate în Anexa 2 la prezentul
referat.
Cu asigurarea desfăşurării procedurii pentru şedinţa din data de 02.07.2013 se încredinţează
comisia formată din:
Dacia Crişan
- şef serviciu Autorizări comerţ
Marcel Ielcean
- şef serviciu Strategii de informatizare
Sorin Oltean
- şef serviciu Inspecţie comercială
Ioan Bogdan
- şef serviciu Financiar-salarizare
Monica Fideoan
- serviciul Autorizări comerţ
Adriana Muntean
- serviciul Juridic - contencios
Ioan Pop
- serviciul Strategii de informatizare
Secretari:
Ariana Dinea
- serviciul Autorizări comerţ
Cristina Bălgrădean - serviciul Autorizări comerţ
Cu îndeplinirea procedurii de repartizare a amplasamentelor destinate comerţului stradal cu
produse de sezon pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, pentru perioada 03.07.2013 –
30.09.2013, se încredinţează Serviciul Autorizări comerţ, Serviciul Strategii de informatizare,
Direcţia Economică şi Direcţia Poliţia locală.

DIRECTOR
IULIA ARDEUŞ
3ex./ Întocmit
Referent Monica Fideoan

ŞEF SERVICIU
DACIA CRIŞAN
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Anexa 2 la Referatul nr. 200567/ 19.06.2013

Procedură
privind modul de repartizare a amplasamentelor destinate comercializării produselor
agricole de sezon pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
1. Repartizarea amplasamentelor destinate comercializării produselor agricole de
sezon pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca se va face prin tragere la sorţi.
2. Tragerea la sorţi va avea loc în data de 02.07.2013, orele 9.00, în Sala mare a
Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3.
3. Vor participa la tragerea la sorţi toţi solicitanţii care au înregistrat cereri până
la data de 01.07.2013 orele 16.30 şi care prin depunerea cererii au făcut dovada
calităţii de producători atestată prin certificat de producător.
4. Desfăşurarea tragerii la sorţi:
4.1. Se vor întocmi bilete pentru toţi solicitanţii care au înregistrat cereri până
la data de 01.07.2013 inclusiv, care vor conţine:
- numele solicitantului,
- numărul cererii,
- numărul certificatului de producător,
- adresa de domiciliu.
4.2. Locaţiile vor fi afişate electronic în ordinea alfabetică a străzilor şi în
ordinea crescătoare a poziţiilor aferente fiecărei locaţii numerotate de la stânga la
dreapta. Locaţiile vor fi publicate pe site-ul primăriei www.primariaclujnapoca.ro
începând cu data de 27.06.2013.
4.3. În ordinea locaţiilor afişate se vor extrage biletele astfel încât fiecare
extragere va fi alocată unei poziţii din listă până la completarea tuturor
amplasamentelor. Completarea poziţiilor ca urmare a extragerii va fi efectuată online.
4.4. După alocarea tuturor amplasamentelor aprobate extragerea va continua
pentru toţi solicitanţii.
4.5. În termen de 3 zile de la procedura de tragere la sorţi, respectiv până în
data de 06.07.2013, solicitanţii cărora le-au fost alocate amplasamente au obligaţia de
a se prezenta la Centrul de informare pentru cetăţeni Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 7,
în vederea achitării taxei datorate pentru perioada solicitată, dar nu mai mult de
30.09.2013. Taxa este stabilită prin HCL nr. 59/2013 în cuantum de 1,56 lei/mp/zi şi
se achită anticipat pentru fiecare lună.
4.6. După expirarea termenului de trei zile, respectiv începând cu data de
07.07.2013, orele 8.00 pentru amplasamentele alocate prin tragere la sorţi şi pentru
care solicitantul declarat câştigător nu s-a prezentat în vederea ridicării
abonamentului şi achitării taxei de ocupare a domeniului public, amplasamentul va fi
alocat următorului solicitant extras pe listă, care va avea la rândul său un termen de 2
zile pentru a se prezenta în vederea însuşirii abonamentului şi a plăţii taxei.
Această procedură va fi aplicată pe întreaga perioadă de desfăşurare a
acestei activităţi, până la data de 30.09.2013, pentru toate cazurile de amplasamente
disponibilizate.

