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REGULAMENT
PENTRU AGENŢII ECONOMICI CARE SOLICITĂ SPAŢII ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII
DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE ÎN INCINTA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN
STERE”

Pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii APMCS - referitoare la
folosirea terenului pentru activităţi comerciale, conform H.C.L. nr. 21/26.02.2009, se
impune ca:
1) Solicitările pentru acordarea de spaţii în vederea desfăşurării de activităţi
comerciale, vor fi fi aprobate şi de către conducerea Primăriei Municipiului Ploieşti;
2) În cazul în care pentru un amplasament există mai multe cereri din partea unor
agenţi economici care desfăşoară activitate de alimentaţie publică, departajarea acestora se
va realiza în funcţie de data înregistrării acestora la PMP, respectiv până la data de
15.04.2009, precum şi prezentarea tuturor documentelor prevăzute de prezentul regulament.
Fiecare agent economic care solicită să desfăşoare această activitate va depune un
dosar care va cuprinde următoarele informaţii şi documente:
 Copii de pe documentele firmei:
- certificat de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului
Comerţului ;
- cod unic de înregistrare;
- copie statut societate (extras obiectul de activitate) ;
 Certificat fiscal privind achitarea obligaţiilor la bugetul local şi la stat ;
 Copie CI administrator ;
 Certificat de înregistrare în scopuri de TVA ;
 Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului .
Dacă agentul economic nu prezintă toate documentele solicitate până la data stabilită
pentru încheierea convenţiei, acesta va pierde dreptul de folosire a terenului în favoarea altui
agent economic.
3) Organizarea teraselor se face numai de către firmele care desfăşoară activitate de
alimentaţie publică autorizate în condiţiile legii.
4) Pentru organizarea şi funcţionarea teraselor în incinta APMCS, se stabilesc
următoarele reguli:
 Perioada de funcţionare este între 01 mai – 30 septembrie, cu posibilitatea de
prelungire. Prelungirea nu constituie drept de preemţiune pentru anul următor.
 Agenţii economici care solicită construirea de terase sau deschiderea de puncte de
alimentaţie publică vor executa lucrările respective numai cu respectarea Legii nr.
50/29.07.1991, respectiv după obţinerea autorizaţiei de construire, precum şi a
reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor;

 Punctele de alimentaţie publică vor îndeplini următoarele cerinţe:
- să fie dotate cu utilaje frigorifice dacă se desfac produse alimentare de
origine animală, uşor perisabile;
- să fie dotate cu recipiente cu capac etanş pentru colectarea reziduurilor
solide, iar în exterior cu coşuri pentru colectarea hârtiilor şi resturilor;
- să aibă angajat personal calificat în profilul care lucrează şi instruit în
vederea însuşirii noţiunilor fundamentale de igienă;
- să asigure angajaţilor echipamentul de protecţie sanitară a alimentelor;
- să aibă evidenţa controlului medical pentru tot personalul din subordine;
 Sunt impuse condiţii de bună vecinătate, astfel încât să nu creeze disconfort
riveranilor şi vizitatorilor, fără ambient sonor ; Se interzice agenţilor economici
folosirea echipamentelor audio care creează disconfort vizitatorilor parcului;
 Terasele care urmează a fi amenajate trebuie să dispună de utilităţi şi de grupuri
sanitare (toalete ecologice) ;
 Terasele pot funcţiona până la orele menţionate în autorizaţia de funcţionare a
punctului de lucru, dar nu mai târziu de orele 2200;
 Ocuparea efectivă a terenului se va face numai pe bază de convenţii pentru folosinţa
temporară încheiate între APMCS şi agenţii economici ;
 Tariful pentru folosire a terenului se va achita lunar şi anticipat pentru luna următoare;
 La expirarea convenţiei încheiate pentru folosinţa domeniului public, solicitantul
trebuie să aducă terenul supus investiţiei la starea iniţială;
 Terasele de vară au caracter provizoriu;
 Se va respecta legislaţia privind ordinea şi liniştea publică;
 De asemenea, numărul de cereri aprobate pentru agenţii economici care solicită spaţii
în vederea desfăşurării de activităţi de alimentaţie publică va fi limitat – funcţie de
posibilităţile APMCS de a le furniza utilităţi, aceştia având obligaţia de a-şi amenaja
chioşcuri din lemn care se vor încadra în peisajul parcului;
5) Datorită aspectului neplăcut pe care îl generează comercializarea de jucării,
baloane, seminţe, în incinta parcului, pentru anul 2009, astfel de cereri vor fi aprobate numai
cu condiţia achiziţionării unor căsuţe de lemn de către comercianţii care solicită spaţii pentru
desfăşurarea de astfel de activităţi;
6) Încălcarea oricărei prevederi dintre cele enumerate mai sus constituie motiv de
reziliere a convenţiei;
7) Considerăm oportun ca în zona Parc, în jurul Lacului nr.1 să funcţioneze un
mumăr de 5 puncte de alimentaţie publică, 3 puncte de vânzare pop corn, vată de zahăr,
băuturi răcoritoare şi 1 punct de vânzare produse nealimentare ( jucării), iar în zona ,,Plajă”
considerăm oportun să funcţioneze 4 puncte de alimentaţie publică şi 4 puncte de vânzare
produse nealimentare ( jucării).
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