ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA Nr. 27 din 03.03.2022
privind aprobarea desfiguririi T6rgului Apicol Polovragi in perioada 5-6 martie 2022

Consiliul Local Polovragi, judelul Gorj,
Av6nd in vedere:
Referatul de aprobare al primarului, ca instrument de prezentare 9i motivare nr.
2L4810L.03.2022,
Adresa SC BIAPRTNER SRL nr.tL/28.02.2022, inregistrati la Primiria Polovragi cu
nr.2L00128.02.2022,
Art. 129 gi 136 alin. (1) din OUG nr. 57/20L9 privind Codul Administrativ, cu

-

-

-

'
modificdrile gi completirile ulterioare,
privind
aprobarea
HotdrSrea Consiliului Local Polovragi nr. 40 din 28.04.202L
judelul
Gorj,
Statutului comunei Polovragi,
HotirArea Consiliului Local Polovragi nr. 75 din 28.08.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare gi funclionare a pielei agroalimentare t6rgului
siptim6nal gi 86lciului anual ,,Nedeia de la Polovragi",
HG nr. 348 din 18.03.2004 privind exercitarea comerlului cu produse 5i servicii de
pia15 in unele zone publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
Legea nr. 55/2020 privind unele misuri pentru prevenirea 5i combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
HotirArea Guvernului nr. L71,/2022 privind prelungirea stdrii de alerti pe
teritoriul RomAniei incepAnd cu data de 7 februarie 2022, precum 5i stabilirea
misurilor care se aplicS pe durata acesteia pentru prevenirea 5i combaterea
\
\

efectelor pandemiei de COVID - 19,
Ordinul nr. 1.493 din 31 august 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea
misurilor specifice de prevenire a risp6ndirii virusului SARS ' CoV - 2 pentru
activitSlile de preparare, comercializare gi consum al prbduselor alimentare
gi/sau bluturilor alcoolice gi nealcoolice in unitSlile de alimentalie publicl de
tipul restaurantelor gi cafenelelor din interiorul clidirilor, precum 5i in spatiile
special amenajate din exteriorul clSdirilor,
HotirSrea Consiliului Local Polovragi nr. L31 din 2L.L2.2OZL privind stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele 5i alte taxe asimilate
acestora precum pi amenzile aplicate la nivelul comunei Polovragi, judelul Gorj
pentru anul2022,

-

Adresa Direcliei de Sdnitate Publici Gorj nr. 4.303128.02.2022, adresati SC BIA
PARTNER SRL,

-

Raportul de specialitate nr ' 2L49/01.03.2022,
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
in temeiul art. 139 din oUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificirile
gi completirile ulterioare,
HorARAgrE

Art. L. Se aprobi desfigurarea TSrgului Apicol in comuna Polovragi, sat Polovragi
punctul ,,Vatra TSrgului" in perioada 05-06 martie 2022 cu respectarea normelor de
prevenire pi limitare a infecliilor cu virusul SARS-CoV-2 gi a misurilor obligatorii pentru
desfd;urarea activitSlii de comercializare a produselor ata cum au fost transmise de
Direclia de Sindtate publici Gorj prin adresa nr. 4.303/28.02.2022 organizatorului SC
BIA PARTNER SRL, astfel:

-

Delimitarea strictd a spaliului unde se va desfS;ura evenimentul;

Accesul vizitatorilor va fi permis numai in condiliile purtirii' de masci
(medical/nonmdicali), iar pentru a oferi o protective eficace , masca trebuie sd acopere
gura gi nasul;

La intrarea in zona de desfSgurare a evenimentului se va efectua un triaj
observational gi nu se va permite accesul persoanelor care prezinti simptome de
infeclie respiratorie (tuse, strdnut, rinoree),
- lnstalarea de dispenser cu gel antibacterian ce vor stq la dispozilia vizitatorilor
t6rgului ;i dezinfectarea obligatorie a m6inilor pentru toate persoanele care sosesc in

-

spaliul unde se realizeazi comercializarea produselor,
- Asigurarea pistririi distanlei de minim doi metri intre comercianlii resPective,
comercializarea produselor fdcAndu-se doar pe mese,
- Aplicarea regulilor de igiend colectivd gi individual pentru prevenirea contaminirii
gi limitarea risp6ndirii virusului SARSCov-2,
- Se vor plasa la loc vizibil anunluri scrise privind regulilerde distanlare fizicd 9i
purtarea obligatorie a mi9tii de protecfie (care sd acopere nasul li bura);
- Se va elibera pe c6t posibil aglomerarea in zona de comercializare,
- Salubrizarea corespunzitoare a zonei se va efectua zilnic 5i ori de c6te ori este
necesar.

Art. 2. Organizatorul T6rgului Apicol Polovragi din perioada 05-06 septembrie
ZOZI,.,SC BIAPARTNER SRL,

i'i asumi respectarea tuturor misurilor

citre Direclia de Sinitate publici Gorj

obligatorii impuse de
aga cum sunt menlionate in adresa DSP Gorj nr.

4303128.02.2022.
Art. 3. (t ) Se aprobi instituirea pi perceperea taxei de 500 lei pe toati perioada
desfiguririi t6rgului pentru suprafala de teren de 700 mp solicitati a fi efectiv ocupati

in vederea organizirii T6rgului Apicol Polovragi. De asemenea, organizatorul va achita
contravaloarea consumului energiei electrice.
(2). Prevederile HCL Polovragi nr. nr. 131 din 2L.L2.202L privind stabilirea
nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele gi alte taxe asimilate acestora
precum amenzile aplicate la nivelul comunei Polovragi, judelul Gorj pentru anul ZOZZ,
^ Capitolul9iVll
Alte taxe locale, se modifici gi se completeazi in mod corespunzdtor.
Art. 4. Dispunerea T6rgului Apicol se va face in Vatra T6rgului de la intrarea
principalS din DJ 665 (Budulan) pe direclia V-E precum pi dinspre intrarea poarta Pilian
inspre intrarea poarta de la Dispensarul medical uman, iar programul de expunere gi
comercializare al produselor va fi zilnic intre orele 08:00 - 18:00.
Art.5. T6rgul Apicol Polovragi din perioada 05-06 martie 2022se va desfSgura in
misura in care evolulia cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 permite acest lucru.
Art. 6. Prezenta hotir6re va fi comunicati SC BIAPARTNER SRL, va fi adusi la
cunogtin!5 publicd gi va fi comunicati Polifiei Rom6ne, Poliliei Locale, Jandarmeriei,
precum 5i lnstutuliei Prefectuluiin vederea exercitirii controlului de legalitate.

Hotir6rea a fost adoptati in gedinla extraordinari de indatS a Consiliului Local
Polovragi din data de 03 martie 2022 cu L1 voturi pentru, 0 voturiimpotrivd gi 0 ablineri
din 11 consilieri prezenli din 11 consilieriin funclie
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Contrasemneazi p!ntru legalitate,
Secretar general comunS, Bidila Liliana-Elena
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