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CONTRACT  

pentru ocuparea temporara  a domeniului public 

nr._______din________2021 

 

I.Partile contractante : 

       1.Municipiul Husi, cu sediul in Husi, strada 1 Decembrie nr.9, judetul 

Vaslui, reprezentat prin domnul  primar , ing.Ioan Ciupilan , in calitate de 

proprietar; 

       2. Domnul Buzdugan Maricel , cu domeniul in Husi, strada Florilor 

nr.2, judetul Vaslui, administrator al I.I. “Buzdugan Petru Maricel ”, in 

calitate de utilizator ; 

 

 II.Obiectul contractului : 

             Partile convin la participarea  agentului economic, in vederea  desfasurarii de 

activitati cu urmatorul obiect de activitate : 

• desfasurarea de activitati distractive 

• amplasament : Obor – strada Recea nr.1.A 

• suprafata : 600 mp 

  

III.Pretul   contractului : 

            Taxa pentru  ocuparea temporara a domeniului public , Obor – strada Recea 

nr.1.A,este de  5,11  lei/mp/zi  la care se  adauga TVA ,  conform Hotararii Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 439 din 22.12.2020 , care se achita  anticipat ocuparii 

terenului  .  In cazul  nerespectarii acestei clauze , Contractul   se considera reziliat de 

drept, iar locul se inchiriaza altui agent economic. 

 

IV. Clauze 
• Municipiul Husi  este absolvit  de orice raspundere in cazul producerii unor evenimente 

sau pagube datorita utilizarii unor instalatii improvizate de utilizator. 

• ESTE INTERZISA subinchirierea  terenului  solicitat. 

• Este obligatorie respectarea amplasamentului  . 

• Este interzisa deteriorarea, sub orice forma, a spatiilor verzi si a mobilierului stradal, 

precum si modificarea acestuia in sensul realizarii unor improvizatii. 

• Utilizatorul se obliga sa nu foloseasca si sa nu expuna nici un fel de material de reclama 

sau publicitate. (se intelege prin material de reclama: banner, panou, inscriptionare pe 

cort, umbrela, parasolar, pahar inscriptionat etc.) 

• Utilizatorul este integral raspunzator pentru detinerea avizelor, licentelor, aprobarilor si 

autorizatiilor necesare activitatii desfasurate. 
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• Utilizatorul este obligat sa asigure protectia consumatorilor, sa respecte normele de 

protectie a muncii, sa asigure ordinea si linistea publica in zona arondata, sa utilizeze 

case de marcat si sa nu creeze disconfort, sub orice forma, riveranilor. 

• Utilizatorului ii este interzis sa depoziteze o cantitate mare marfa, sa parcheze mijloace 

de transport sau sa-si desfasoare activitatea pe o suprafata mai mare decit suprafata 

inscrisa in acord. 

• In cazul nerespectarii oricaror conditii aprobate prin prezentul contract sau a 

regulamentului de utilizare temporara a domeniului public, utilizatorul va fi eliminat de 

indata din locatia aprobata, fara a se acorda vreo masura reparatorie, prezentul contract 

fiind reziliat pe deplin drept, fara acordarea vreunui termen si fara obligativitatea 

constatarii rezilierii de catre instanta judecatoreasca. 

• Utilizatorul este obligat sa asigure igienizarea si colectarea corespunzatoare a gunoiului 

din zona in care isi desfasoara activitatea. 

• Sa respecte prevederile Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID.19, cu modificarile 

ulterioare ,  prevederile  Hotararii CLSU Vaslui  nr. 57 din 7.09.2021   privind 

adoptarea masurilor de protejare a populatiei impotriva    raspandirii infectiei cu 

COVID.19 pe teritoriul judetului Vaslui , conform Anexei la Contract.  

• Amplasarea se va face in data de  13.09.2021 . 

• Prezentul  Contract  este valabil pentru perioada  13 – 15 septembrie 2021 

(inclusiv montarea si demontarea si eliberarea spatiului pus la dispozitie). 

Drept pentru care s-a intocmit prezentul contract in 2 exemplare, dintre care unul la proprietar  

si unul la utilizator. 
 

 

 

                PROPRIETAR,                                                                      UTILIZATOR, 
 

                      MUNICIPIUL HUSI                                                                             I.I. “Buzdugan Petru Maricel ” 

                           PRIMAR,                                                                                                                  Buzdugan Maricel 

                       ing.Ioan Ciupilan  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                ANEXA  

la Contract ptr. ocuparea temporara   

a domeniului public 

                           
 

1. Personalul are obligaţia de a purta în permanență mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 

ore, iar operatorul economic va asigura măști pentru aceștia, precum şi soluții de dezinfecție a mâinilor. 

 

2. Este permisă participarea numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:    

               a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare;   

               b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore;   

              c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 24 de ore;   

              d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-

CoV-2.   

 

3. Se vor respecta următoarelor măsuri:   

           a) purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanții;   

           b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară 

activitatea;   

       c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți şi asigurarea unei suprafeţe de 

minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;   

           d) dezinfectarea mâinilor participanților;   

       e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

 

4. Conform art. 372 din Codul Penal constituie infracțiuni contra ordinii și liniștii publice „(1) Fapta de a 

purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru 

distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun: a) cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea 

obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire; b) arme neletale care nu sunt supuse 

autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice; c) substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se 

pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, 

manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun a 

obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


