
Anexa nr. 7 
 

Reguli privind utilizarea temporara a locurilor publice în municipiul Urziceni si 
proceduri de evidentiere a acestora 

 
 
CAP. 1 
Dispozitii generale 
Art.1 - Prezenta detaliaza regulile privind utilizarea temporara a locurilor publice în vederea 
eliminarii unor arbitrarii ce ar putea da nastere la favoritisme sau discriminari în raporturile cu 
contribuabilii si procedurile de evidentiere a parcarilor curente, a abonamentelor pentru 
desfacerea 
de produse si pentru contractele pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii. 
Art.2 - Toate persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile legale pentru activitatea 
exercitata au dreptul de a solicita, pentru folosire temporara, un spatiu din domeniul public 
sau 
privat al municipiului. 
Art.3 - Locurile publice care se pot da în folosinta temporara sunt pietele, târgurile, oboarele, 
trotuarele, parcarile si alte locuri publice, care sunt administrate direct de Consiliul Local al 
municipiului Urziceni. 
Art.4 - Ordinea ocuparii locurilor disponibile dintr-o zona se face în functie de numarul de 
înregistrare a cererilor prin care se solicita autorizarea folosirii unui teren. 
Art.5 - Pentru ocuparea unei suprafete care apartine domeniului public de catre contribuabili 
pentru activitati economice, culturale, sportive etc. se depune în prealabil o cerere tipizata, 
completata cu datele solicitate. 
La cerere se anexeaza xerocopia autorizatiei, eliberata pentru activitatea exercitata, în 
cazul agentilor economici sau xerocopia sentintei judecatoresti privind acordarea 
personalitatii 
juridice în cazul organizatiilor nonguvernamentale. 
Art.6 - Ocuparea locurilor publice se face numai dupa plata anticipata a taxei aferente 
perioadei solicitate, la caseria Primariei  
CAP. II 
Detalierea regulilor privind folosirea temporara a locurilor publice 
Parcarea ocazionala si curenta a vehiculelor fara rezervarea locurilor 
Art.7 - Pentru parcarea ocazionala si curenta, taxa se achita anticipat inaintea folosirii locului 
de parcare la casieria Primariei municipiului Urziceni 
Art.8 – Persoanele fizice autorizate si/sau agentii economici care exercita activitate de 
taximetrie sunt obligati la plata pentru folosirea locurilor de asteptare a clientilor pentru 
fiecare 
autovehicul folosit pentru activitatea susmentionata. Taxa se achita lunar, pâna cel târziu la 
sfarsitul lunii curente, pentru luna urmatoare.  
Art.9 – Parcarea curenta, fara rezervarea locurilor se face pe o perioada minima de o zi si 
maxima de 1 an. Pentru perioada mai mici de o luna taxa se achita în prima zi a perioadei 
pentru care se solicita parcarea si pentru întreaga durata. 
Depozitare de materiale 
Art.10 - Depozitarea oricaror materiale, în locuri publice se face dupa plata taxei si 
obtinerea autorizatiei. 
Art.11 - Depozitarea de materiale se permite în conditiile în care nu perturba circulatia 
pietonilor sau a vehiculelor, nu polueaza cu miros, scurgeri, murdarirea zonei, etc. 
Realizarea unor lucrari 



Art.12 - Începerea unor lucrari în locuri publice se face numai dupa plata taxelor aferente, 
obtinerea autorizatiei si cu respectarea regulilor specifice din legislatia de specialitate. 
Vehicule lente 
Art.13 - Pentru vehiculele lente înregistrate conform Regulamentului aprobat prin HCL 
nr.17/28.02.2007, se aplica regulile si taxele cuprinse in acestal. 
Desfacere de produse 
Art.14 - Pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comertului, taxa se achita zilnic sau in 
prima zi aferenta intervalului pentru perioade mai mari de o zi, in autorizatia eliberata de 
Compartimentul comercial  precizandu-se locul, suprafata si destinatia folosintei . 
Art.15 - În locurile publice se pot comercializa temporar: produse artizanale, flori, floricele, 
seminte (dovleac, floarea soarelui, etc.), vata de zahar, ochelari, cosmetice, carti postale etc. 
Art.16 - Locurile publice care se dau în folosinta temporara nu pot afecta circulatia 
pietonilor sau a autovehiculelor. 
Art.17- Comercializarea produselor agro-alimentare se face în încinta pietelor agroalimentare 
(fructe, legume, produse alterabile etc.) sau în alte spatii special amenajate. 
Art.18- Ocuparea domeniului public fara acordul Primariei si plata taxelor aferente se 
sanctioneaza conform H.C.L. aprobate in acest sens. 
Cap. III – Proceduri de evidentiere 
Art.19 – Evidentierea documentelor pentru desfacerea de produse se va realiza prin 
arhivarea acestora la Compartimentul comercial al Primariei municipiului Urziceni.  
Art.20 –Evidentierea contractelor pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii 
se va realiza prin arhivarea acestora la Compartimentul urbanism si disciplina in constructii al 
Primariei municipiului Urziceni. 
Art.21 – Evidentierea parcarilor ocazionale si curente se va realiza printr-un registru care, va 
contine urmatoarele coloane: numar autorizatie, numele, prenumele/denumirea proprietarului, 
adresa/sediul proprietarului, numar de înmatriculare a autovehiculului, data eliberarii, 
perioada pentru care se elibereaza. 
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