
  

 

   PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieței 

volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 

 

Avînd în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 5596/13.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Olt; 

- Prevederile art. 7 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. b), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 

16, și art. 24-25 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 

comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile Regulamentului cadru pentru funcţionarea pieţei, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și 

servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 84, art. 173 alin. (1) lit. b, art.182 alin. (1) și alin. (4) 

coroborat cu art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 

 

 

Art. I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieței volante ”Piața 

Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina, înscris în Anexa  nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 133/14.09.2021 cu privire la aprobarea înființării, organizării și funcționării 

pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ în municipiul Slatina, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (1), după litera  b) se introduce o nouă literă, litera c) cu 

următorul cuprins: 

“ c) Flori - cultivate în județul Olt” 

2. La articolul 9 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ (1) Piața volantă se organizează și funcționează anual, în lunile mai-noiembrie, în 

ziua de sâmbătă a fiecărei saptămâni, între orele 8:00 și 16.00. “ 
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Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget – Finanțe, Direcției 

Tehnice și Investiții, Serviciului Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru 

Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de 

Transport, Compartimentului administrativ din cadrul Biroului Informatică și Administrativ, 

Serviciului Achiziții, Licitații, Contractări din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Olt, Asociației Tinerilor Fermieri din Județul Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 

Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și Instituției Prefectului – Județul Olt. 

 

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Avizat, 

                                                                                            Secretar General al Județului                                                                                                                                                                                                                                      

Marinela – Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 

 la Proiectul de hotarâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul Slatina aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 

 

 

  

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni,, din municipiul 

Slatina. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 s-au aprobat înființarea 

pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni,, în municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 14, 

județul Olt, precum și organizarea și funcționarea acesteia prin intermediul Serviciului 

Administrarea Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 

Comunitare de Utilități Publice și Autoritatea Județeană de Transport și al Compartimentului 

administrativ – Biroul informatică și administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Olt, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a  pieței 

volante ”Piața Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina, înscris în anexa nr. 1 la 

hotărâre. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a pieței volante ”Piața 

Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina în piața volantă se comercializează produse 

agricole cultivate în județul Olt, respectiv fructe și legume, iar piața se organizează și 

funcționează anual, în lunile septembrie-octombrie, în ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, 

între orele 8:00 și 16:00.  

Organizarea și funcționarea pieței volante a generat un interes deosebit în rândul 

producătorilor agricoli din județul Olt, precum și printre cetățenii din județ, fiind astfel 

stimulată comercializarea produselor agricole locale și consumul acestor produse pentru 

asigurarea unei alimentații sănătoase. 

La nivelul județului Olt există numeroși producători agricoli de fructe, legume și flori 

care doresc să participe la piața volantă și care produc și comercializează aceste produse de 

primăvara până toamna târziu. 

Pentru ca producătorii agricoli din județul Olt să poată comercializa produse 

autohtone cât mai mult timp, astfel încât locuitorii județului să poată consuma fructe și 

legume proaspete și sănătoase pentru o perioadă cât mai mare de timp se propune ca piața 

volantă ”Piața Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina să se desfășoare în perioada mai-

noiembrie a fiecărui an.  

Față de interesul crescut al producătorilor agricoli de flori din județ de a participa la 

piața volantă, se mai propune ca în piața volantă ”Piața Producătorilor Olteni,, să se 

comercializeze și flori. 
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Astfel, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a  pieței volante ”Piața 

Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina, înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 133/14.09.2021, după cum urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu 

următorul cuprins: 

” c) Flori – cultivate în județul Olt” 

2. La articolul 9 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Piața volantă se organizează și funcționează anual, în lunile mai – noiembrie, în 

ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, între orele 8:00 și 16:00.” 

       Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale de fond și de formă și propun 

aprobarea acestuia  în forma prezentată. 

 

 

 

  

INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 

Direcția Tehnică și Investiții                                                                                                                                                                                                                       

Direcția Economică, Buget-Finanțe   

Serviciul Juridic- Contencios 

Nr. 5600/13.05.2022  
                 
                                                                
                                                                              

                                                                AVIZAT                             

 VICEPREŞEDINTE                                                                      VICEPREŞEDINTE                     

 Virgil DELUREANU                                                                      Ionuț - Cătălin IVAN 

 

 

 

 

 

 

                                 RAPORT  

 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni„ din municipiul 

Slatina aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 

 

  

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 133/14.09.2021 s-au aprobat înființarea 

pieței volante ”Piața Producătorilor Olteni,, în municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza nr. 14, 

județul Olt, organizarea și funcționarea acesteia prin intermediul Serviciului Administrarea 

Patrimoniului, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități 

Publice și Autoritatea Județeană de Transport și al Compartimentului administrativ – Biroul 

informatică și administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, 

precum și Regulamentul de organizare și funcționare a  pieței volante ”Piața Producătorilor 

Olteni,, din municipiul Slatina, înscris în anexa nr. 1 la hotărâre. 

Conform Regulamentului de organizare și funcționare a  pieței volante ”Piața 

Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina, în piața volantă se comercializează produse 

agricole cultivate în județul Olt, respectiv fructe și legume, iar piața se organizează și 

funcționează anual, în lunile septembrie-octombrie, în ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, 

între orele 8:00 și 16:00.  

Organizarea și funcționarea pieței volante a generat un interes deosebit în rândul 

producătorilor agricoli din județul Olt, precum și printre cetățenii din județ, fiind astfel 

stimulată comercializarea produselor agricole locale și consumul acestor produse pentru 

asigurarea unei alimentații sănătoase. 

La nivelul județului Olt există numeroși producători agricoli de fructe, legume și flori 

care doresc să participe la piața volantă și care produc și comercializează aceste produse de 

primăvara până toamna târziu. 

Pentru ca producătorii agricoli din județul Olt să poată comercializa produse 

autohtone cât mai mult timp, astfel încât locuitorii județului să poată consuma fructe și 

legume proaspete și sănătoase pentru o perioadă cât mai mare de timp se propune ca piața 

volantă ”Piața Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina să se desfășoare în perioada mai-

noiembrie a fiecărui an.  

Față de interesul crescut al producătorilor agricoli de flori din județ de a participa la 

piața volantă, se mai propune ca în piața volantă ”Piața Producătorilor Olteni,, să se 

comercializeze și flori. 

Astfel, a fost inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care se propune modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței volante ”Piața 
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Producătorilor Olteni,, din municipiul Slatina, înscris în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr. 133/14.09.2021, după cum urmează: 

1. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu 

următorul cuprins: 

” c) Flori – cultivate în județul Olt” 

2. La articolul 9 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Piața volantă se organizează și funcționează anual, în lunile mai – noiembrie, în 

ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, între orele 8:00 și 16:00.” 

       Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale de fond și de formă și se propune 

aprobarea acestuia  în forma prezentată. 

 

   

 

   DIRECTOR  EXECUTIV                                              DIRECTOR  EXECUTIV 

Direcția Tehnică  și Investiții                                   Direcția Economică, Buget-Finanțe 

        Cornel  MOTOI                                                            Constanta DUMITRU  

 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

     Serviciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor  

Comunitare de Utilități Publice și 

    Autoritatea Județeană de transport                                                                                     

                                                            Costinel NETCU 

 

 

 

                                

                                                                 ȘEF SERVICIU 

                                                     Serviciul Juridic - Contencios 

                                                       Ana-Venera ȘTEFĂNESCU 

 

 

 

 

 

                                                                  ȘEF BIROU  

                                                 Biroul Informatică și Administrativ 

                                                                Nicolae GUGIU 
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