
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind organizarea şi funcţionarea 

târgului de vară "DRĂGAICA - 2018" 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

   Având în vedere: 
    - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 116/CLM/04.04.2018, prin care se propune organizarea şi funcţionarea 
târgului de vară "DRĂGAICA – 2018"; 
 - raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu nr. 
10.500/04.04.2018; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.   
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 16, art. 45, 
alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

 Art. 1.- Se aprobă funcţionarea în municipiul Buzău, în perioada 9 –  24 
iunie 2018, a târgului de vară "DRĂGAICA – 2018".   
 Organizarea şi funcţionarea târgului se va asigura sub supravegherea 
primarului municipiului, pe terenul proprietate publică a municipiului Buzău, 
atestat conform poziţiei nr. 1.288 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.348/2001, teren folosit în mod tradiţional în acest scop – Platforma Drăgaica.
 Art. 2.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a târgului 
de vară  DRĂGAICA – 2018" prevăzut în anexa nr. 1.   
    Art. 3.- Se stabilesc taxele locale care vor fi încasate în perioada 
funcţionării târgului, taxe locale prevăzute în anexa nr. 2.   

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării târgului 
se pot utiliza şi veniturile realizate din încasarea taxelor prevăzute la  art. 3 din 
prezenta hotărăre. 



Art. 4.- Evaluarea cererilor depuse pentru participarea la târgul de vară 
"DRĂGAICA – 2018" se va face de către comisia prevăzută în anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 
         Art. 5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărăre.     
         Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Direcţiei Finanţe Publice Locale şi Serviciului 
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărări. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

 
 
 
 
 
                                                                                  
                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                  Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 mai 2018 
Nr. 133                      
                
 

  Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 18 mai 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 21 voturi pentru, 1 abţinere şi --- voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
                                                             ANEXA Nr. 1 

           la Hotărârea nr. 133 din 18 mai 2018 
                                                             a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

R E G U L A M E N T 
privind organizarea Târgului de vară  " DRAGAICA – 2018 " 

   
1, INFORMAŢII GENERALE 
1.1.  Primăria Municipiului Buzău organizează în perioada 09 – 24 iunie 2018 
Târgul de vară " DRAGAICA – 2018 ".  
1.2. Agenţii economici sunt obligaţi să se încadreze în orarul de funcţionare: 
10,00 – 24,00 şi cel de aprovizionare 8,30-10,00 si 14,00-15,30. Accesul 
maşinilor de aprovizionare în afara programului de aprovizionare este strict 
interzis. Accesul pentru aprovizionare este permis doar comercianţilor care 
deţin acord de folosire a terenului/casuţei/tonetei. 
1.3. Agenţii economici vor comercializa doar produsele prezentate şi aprobate 
în baza acordului de folosire a terenului.  
1.4. Agenţii economici sunt răspunzători pentru îndeplinirea condiţiilor legale 
privind comercializarea mărfurilor. 
1.5. Fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare şi va 
suporta consecinţele nerespectării acestora. 
1.6. Data deschiderii Târgului de vară  " DRAGAICA – 2018 " anunţată de 
Primăria Municipiului Buzău va trebui respectată de comercianţi. Toate 
căsuţele, tonetele şi terasele vor fi deschise şi aprovizionate corespunzător la 
ora şi în ziua deschiderii oficiale a Târgului, respectiv data de 09  iunie 2018, 
ora 17 . 
1.7. Afişarea preţurilor produselor  se va face în mod obligatoriu, lizibil. 
1.8. Pe perioada desfăşurării spectacolelor este interzisă utilizarea muzicii 
ambientale de către comercianţi şi de agenţii economici. 
 
2. ACTIVITĂŢI CARE SE POT DESFĂŞURA ÎN INCINTA Târgului de vară  " 
DRAGAICA – 2018 " 
2.1. Comercializare produse alimentare 
      Se pot comercializa: 
       - dulciuri tradiţionale 
       - produse de panificaţie şi patiserie : plăcinte, clătite, covrigi, gogoşi 
       - porumb fiert, mere glazurate, floricele de porumb şi vată de zahar, etc. 
       - îngheţată 
       Produsele specifice teraselor de alimentaţie publică se vor comercializa 
doar în zonele special amenajate. 
       Este interzisă amplasarea grătarelor în afara zonelor special amenajate. 
 2.2. Comercializare produse nealimentare       
       Se pot comercializa: 
       - produse de artizanat hand made 
       - alte produse manufacturate 



       - produse industriale în corturi de 9 mp (comerciantii acestor produse au 
obligatia de a închiria mese metalice tip de la SC Piete Târguri si Oboare SA.)   
2.3. Prestări servicii 
      - piese de agrement 
 
 3. EVALUAREA CERERILOR 

Cererile  se vor depune până la data de 04 iunie 2018, ora 14,00 la 
Registratura Primăriei Municipiului Buzău şi vor fi însoţite de: 
- poze şi lista produselor comercializate 
- documentele agentului economic – CUI, certificat constatator sau certificat de 
producător, atestate de meşter popular sau artist plastic, după caz 
- istoricul participarilor la ediţiile precedente ale Târgul de vară „ Drăgaica ” sau 
la alte evenimente ale Primăriei Buzău 
- certificat fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Locale Buzău din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local 
- evaluarea cererilor va fi făcute de către o comisie desemnată special în acest 
scop. Rezultatul evaluării va fi afişat la sediul Primăriei Municipiului Buzău 
până la data de 07 iunie 2018, ora 12,00. 

 În cazul în care sunt mai multe solicitări decât locurile disponibile 
comisia de evaluare va licita amplasamentele. Unicul criteriu de atribuire va fi 
chiria oferită. 

Fiecărui solicitant nu i se atribuie decât un singur loc/categorie (teren 
pentru cort/căsuţă/terasă, etc.). 

Solicitanţii care au datorii la bugetul local vor semna un angajament de 
plată a datoriilor pe care să le achite până la sfârşitul anului 2018. 

Nerespectarea acestui angajament duce la interzicerea participării la 
orice eveniment organizat de către Municipiul Buzău pe domeniul public. 

 
 4. COMPONENŢA TÂRGULUI DE VARĂ " DRAGAICA – 2018 " 
Târgul de vară " DRAGAICA – 2018 " va avea în componenţă: 
- zona pentru terase şi spectacol 
- zone pentru expunerea/comercializarea obiectelor manufacturate: 

 căsuţe din lemn  
- zona pentru comercializarea produselor industriale 
- zone pentru piese de agrement 
 Se va respecta cu stricteţe zonarea precizată în planul „ Drăgaica 2018 ”. 
 
 5. DURATA AUTORIZĂRII ŞI PROCEDURA DE AUTORIZARE 
5.1. Pentru agenţii economici şi persoanele fizice autorizate selectate se va 
elibera acordul de teren/închiriere căsuţă/toneta. Excepţie fac meşterii populari 
care vor expune obiecte manufacturate în baza unor convenţii încheiate cu 
Primăria municipiului Buzău. 
5.2. Taxa de ocupare teren/căsuţă/tonetă se va plăti anticipat, termenul 
maxim de plată fiind 08 iunie 2018, ora 12,00. 
5.3. Agenţii economici care prestează activităţi de alimentaţie publică  au 
obligaţia de a obţine avizele necesare de la Direcţia de sănătate publică şi 



Direcţia Sanitar – Veterinară (pentru agenţii care comercializează produse 
alimentare care necesită autorizare). 
5.4. Agenţii economici care prestează activităţi de agrement vor prezenta 
avizul ISCIR pentru fiecare utilaj de agrement în parte şi vor purta toată 
răspunderea pentru buna funcţionare a acestora. 
 
6. ALTE OBLIGAŢII 
6.1. Societăţile care vor comercializa produse alimentare care se vor consuma 
la faţa locului au obligaţia de a amplasa coşuri pentru colectarea hârtiilor, 
ambalajelor, paharelor din plastic în perimetrul amenajat pentru servirea 
acestor produse. 
6.2. Agenţii economici vor asigura păstrarea curăţeniei în jurul recipientelor de 
precolectare a deşeurilor. 
6.3. Agenţii economici vor depozita separat deşeurile menajere de cele 
reciclabile. 
6.4. Uleiurile alimentare uzate rezultate în urma preparării unor produse 
alimentare se vor colecta în recipiente adecvate (bidoane) şi se vor preda 
către operatori specializaţi. 
6.5. Cenuşa rezultată de la prepararea unor produse de patiserie va fi 
depozitată separat în recipiente metalice şi predată ulterior către operatorul 
serviciilor de salubrizare locală. 
6.6. Calculul consumului de energie electrică se va face contorizat, iar plata 
aferentă va fi făcută în termen de 3 zile de la citirea contoarelor. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
       consilier George – Aurelian Vlad 
        

 
 
 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                ANEXA  Nr. 2 
                                                               la Hotărârea nr. 133 din 18 mai 2018 

                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

TAXE LOCALE 
stabilite pentru perioada de funcţionare a 

 târgului "DRĂGAICA 2018" 
 
 
 

1. Taxa de intrare                                                                 2,00 lei/persoană 
Copiii şi elevii beneficiază de gratuitate 

2. Taxa pentru ocuparea terenului 
2.1. Piese de distractie si agrement                                  2,00 lei/mp/zi 
2.2. - Terasă alimentatie publică amenajată 

cu corturi                                                                      2,00 lei/mp/zi 
2.3. Vânzare de produse manufacturate                           0,60 lei/mp/zi 
2.4. Înghetată, vată de zahăr, floricele de porumb         30,00 lei/mp/zi 
2.5. Gogoşi, clătite, kurtosz                                               15,00 lei/mp/zi 
2.6. Articole din piele si blană                                           15,00 lei/mp/zi 
2.7. Vânzare produse industriale                                        5,00 lei/mp/zi 

    3. Taxa pentru închirierea căsuţelor 
         3.1.  Meşteri populari                                                                  300 lei 
         3.2.  Activităţi comerciale                                                         1.500,00 lei    

 
                   

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

       consilier George – Aurelian Vlad 
        

 
 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                ANEXA  Nr. 3 
                                                               la Hotărârea nr. 133 din 18 mai 2018 

                                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 
 
 

C O M I S I A 
desemnată pentru evaluarea cererilor depuse pentru 

Târgul de vară " DRAGAICA 2018" 
 
 
 
 
 

1.- Neder Andrei - viceprimar, preşedinte 
 
2.- Preda Anişoara - director, membru 
 
3.- Toma Adrian – director, membru 
 
4.- Lungu Emilia Izabela- şef serviciu, membru 
 
5.- Iordache Garofiţa - şef serviciu, membru 
 
6.- Badiu Liviu – consilier, membru 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
       consilier George – Aurelian Vlad 
        

 
 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ROMÂNIA 
     JUDEŢUL  BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
           - PRIMAR - 
Nr. 116/CLM/04.04.2018 

 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind organizarea şi 
funcţionarea târgului de vară " DRAGAICA – 2018" 

 
 

 In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (6), lit. 
a), pct.16 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru păstrarea tradiţiei municipiului 
şi judeţului Buzău, propun organizarea şi funcţionarea târgului de vară 
"DRAGAICA-2018". 

Funcţionarea târgului va avea loc în perioada 09 – 24 iunie 2018, cu 
program de funcţionare între orele 10,00 – 24,00 şi program de aprovizionare 
între orele 8,30-10,00 si 14,00-15,30. 
 Dorim ca Drăgaica 2018 să continue ceea ce a realizat ediţia din anul 
trecut, respectiv un festival etno-cultural, deschis artelor spectacolului modern 
cu influenţe etno şi care, prin prezenta meşterilor populari, să reînvie tradiţia 
târgului de meştesugari. 

Pentru buna funcţionare a târgului se impune aprobarea unui regulament 
de organizare şi funcţionare. 

In perioada desfăşurării târgului se vor încasa taxele locale prevăzute în 
anexa nr. 2 la proiectul de hotărăre. 
   In sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărăre, cu 
rugămintea de a fi adoptat sub forma şi conţinutul redactat. 
 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
   - Serviciul Administrare Patrimoniu - 

     Nr. 10.500/04.04.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind organizarea şi  

  funcţionarea târgului de vară "DRAGAICA – 2018" 
 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) şi d) şi alin. (6), lit. 
a), pct.16 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, serviciile de specialitate ale primarului 
municipiului Buzău asigură organizarea şi funcţionarea târgului de vară 
"DRAGAICA -  2018", care va fi organizat în perioada 09 – 24 iunie 2018. 
 Potrivit prevederilor Regulamentului – cadru pentru organizarea pieţii, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizarea târgului este de competenţa Consiliului Local al 
Muncipiului Buzău. 
 Pentru anul 2018 organizarea târgului se va desfasura tot pe terenul 
folosit în mod tradiţional în acest scop – Platforma Drăgaica, teren care face 
parte din domeniul public al municipiului Buzău, atestat conform poziţiei 1.288 
din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001. 
 Dorim ca Drăgaica 2018 să continue ceea ce a realizat ediţia din anul 
trecut, respectiv un festival etno-cultural, deschis artelor spectacolului modern 
cu influenţe etno şi care, prin prezenta meşterilor populari, să reînvie tradiţia 
târgului de meştesugari. 
 Pentru buna funcţionare a târgului se impune aprobarea unui 
regulament, asigurarea serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi pază şi 
ordine publică. 
 În perioada desfăşurării târgului se vor încasa taxele locale prevăzute în 
anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. 
         În sensul celor de mai sus, s-a redactat alăturatul proiect de hotărâre 
pentru a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 

  SEF SERVICIU, 
Emilia – Izabela Lungu 

    

                                                                                                                     

 

 

 


