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Cum pot vinde micii fermieri în
piețele Constanței

Atât producătorii agricoli, cât și
comercianții își pot vinde produsele în piețele
agroalimentare din Constanța, administrate de
Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului
Public și Privat” (RAEDPP). Conform
legislației, minimum 40% din spațiile de
vânzare sunt destinate producătorilor agricoli.
Pentru a-și putea vinde producția, tot ce
trebuie să facă fermierii este să se prezinte la
una din piețe și, pe baza atestatului de
producător, a carnetului de comercializare și a
cărții de identitate, își pot alege una din
mesele libere. Listele cu mesele libere sunt
afișate la fiecare birou administrativ al pieței.
Micii producători trebuie să plătească zilnic o
taxă de închiriere a meselor. În ceea ce îi
privește pe agenții economici, ei pot încheia
contracte de închirere pentru mese în vederea
comercializării produselor, în condițiile
prezentării următoarelor documente: cerere,
recomandare de la intendentul din piață
(pentru mese), certificatul de înregistrare la
Oficiul Registrului Comerțului, certificat
constatator de la ORC, adresă furnizare
informații extinse emisă de ORC, actul
constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de
înregistrare fiscală,
încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de ORC
privind înfiinţarea societăţii, acord de
constituire și procură specială (pentru
întreprinderile familiale înfiinţate conform
OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de ORC
(pentru persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale sau familiale
înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și
copie după actul de identitate. Regia încheie
cu agenții economici contracte de închiriere
pe maximum un an, cu posibilitate de
prelungire. În prezent 125 de mese sunt
ocupate de agenți economici, iar 110 mese
sunt ocupate de producători agricoli
particulari.

Constanța participă la Expo
Real Munchen

Primăria Municipiului Constanța va fi
prezentă și anul acesta  la Expo Real
Munchen, cea  mai mare expoziție europeană
pentru proiecte imobiliare și investiții la nivel
internațional, alături de Compania Națională
Administrația Porturilor Maritime S.A.
Constanța. La  standul comun oraș-port, cele
două instituții prezintă potențialilor investitori
un concept unitar în ceea ce privește profilul
competitiv al municipiului Constanța.
Oportunitățile  de investiții din orașul nostru le
sunt prezentate celor interesați, în urma
rezultatelor studiilor realizate de experții
Băncii Mondiale în baza acordului de
Asistență Tehnică încheiat de municipalitate în
anul 2017. 

Prin participarea la această expoziție,
care reunește peste 2.000 de companii și
instituții din toată Europa, Constanța intră în
contact direct cu potențialii  investitori
interesați de o posibilă dezvoltare a unor
proiecte de succes.  Cea de-a 21-a ediție a
Expo Real de la Munchen, Germania,  se
desfășoară de luni până miercuri și reunește
expozanți din mediul public și privat din
întreaga Europă. Standul României este
organizat de Camera de Comerț și Industrie
Româno- Germană.

Pe scurt. Calcule și negocieri

Câţi parlamentari a numărat
Orban ca votanți pro moţiune
Ludovic Orban a

anunţat că este
posibil ca 247 de

parlamentari să voteze pentru
moţiunea de cenzură la
adresa Guvernului Dăncilă.
Liderul PNL a precizat că nu
există semnale că semnatarii
moţiunii nu vor participa la
vot. „Începe săptămâna
decisivă. PNL e mobilizat la
maxim pentru a asigura
reuşita moţiunii de cenzură.
Toţi parlamentarii PNL vor fi
prezenţi şi vor vota la vedere
în favoarea moţiunii de
cenzură. De asemenea,
echipele de negociere ale
PNL continuă discuţiile pe tot
parcursul acestei săptămâni
cu parlamentari independenţi,
din PSD sau parlamentari din
grupul minorităţilor naţionale pentru a
convinge un număr cât mai mare de
parlamentari, în afară de cei 237 care
au semnat moţiunea să vină la vot şi
să voteze moţiunea de cenzură”, a
afirmat Orban, la finalul şedinţei de
luni a BEx al PNL, de la Parlament.
Preşedintele liberal a mai spus că „un
număr de 244, este socoteala noastră.

Dacă vor vota moţiunea de cenzură şi
cei trei parlamentari care şi-au anunţat
trecerea la Pro România, se poate
spune că suntem la 247. De
asemenea, în ceea ce priveşte
dispozitivul nostru de voturi, până în
prezent nu există semnale privind
neparticiparea la vot din partea nici
unuia dintre semnatari”. Pe de altă

parte, premierul Viorica Dăncilă este
încredințată că moțiunea nu va trece
și a anunțat că vineri, a doua zi după
dezbaterea și votarea moțiunii de
cenzură, va fi o ședință de Guvern în
care va adopta mai multe acte
normative, printre care și o rectificare
bugetară, așteptată cu sufletul la gură
de primari.

Mihai Fifor, despre pactul respins de partide

Un milion de români au semnat Pactul pentru
bunăstare propus de PSD

Planul lui Ponta în cazul în care moţiunea 
de cenzură trece

Victor Ponta a declarat, luni, că
după moţiunea de cenzură, va face o
propunere oficială foştilor săi colegi
din PSD, pentru refacerea unei
majorităţi cu ALDE, dar “fără Viorica
Dăncilă sau Mihai Fifor”. “Joi seară, la
o oră după moţiunea de cenzură, o să
fac o propunere oficială către toţi foştii
mei colegi de la PSD să refacem o
majoritate, cu ALDE, fără Dăncilă sau
Fifor”, a declarat Victor Ponta, luni, în
Parlament. Acesta a mai spus că se
va discuta propunerea de premier joi
seară, după moţiunea de cenzură.
“Propunerea de premier o discutăm
joi după-amiază, (...) un premier care
nu este nici la PSD, nici la Pro
România, că-s orgoliile mari”, a
declarat Ponta. Liderul Pro România
a afirmat că Sorin Câmpeanu “s-ar
califica” pentru postul de premier şi că
până la alegerile prezidenţiale s-ar

putea forma o majoritate de stânga.
“Sorin Câmpeanu este membru în Pro
România şi chiar e numărul doi. S-ar
califica, evident, dar probabil că PSD
n-ar accepta nicidoată pe cineva din
Pro România. Important este că până
la alegeri am putea avea o majoritate
de stânga care să facă ce nu s-a
făcut din 2016”, a mai zis acesta.
Fostul premier a mai precizat că
exclude o guvernare cu PNL, USR
sau PMP.

n DĂNCILĂ: DORINȚA LUI
PONTA E SĂ DISTRUGĂ PSD n Pe
de altă parte, premierul Dăncilă,
preşedinte al social-democraţilor.
a afirmat ieri că liderul Pro România,
Victor Ponta, “nu şi-a respectat
cuvântul, nu şi-l va respecta nici în
continuare faţă de nimeni”, acesta
fiind motivul principal pentru care
PSD nu a negociat cu el în vederea

formării unui viitor cabinet, Ponta
dorind de fapt “să distrugă PSD”.
“Dorinţa lui Victor Ponta este de a
distruge PSD. Cred că este o ură
împotriva PSD, pentru că atacuri în
cea mă priveşte am avut din partea
multora. Mă aşteptam la Victor Ponta
să fie un om cu mai multă atenţie, ca
să fiu elegantă în exprimare, dar am
văzut jigniri. Puteam şi eu să jignesc,
n-o să o fac, pentru că tocmai astfel
oamenii vor vedea care este
diferenţa. Dar Victor Ponta nu doreşte
binele PSD. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat
cu Călin Popescu Tăriceanu: l-a scos
din cursa pentru prezidenţiale, iar
partidul e rupt. Îl vedeţi pe domnul
Tăriceanu alături de domnul Ponta?
(...) Cred că acum mulţi au văzut că s-
a făcut o greşeală, o greşeală de fapt
preconizată de foarte mulţi.”, a afirmat
Dăncilă.

Secretarul general al PSD, Mihai
Fifor, a anunţat, luni, că un milion de
români au semnat pactul pentru
bunăstare pe care l-a propus liderul
partidului Viorica Dăncilă. „Un milion
de români au semnat Pactul pentru
bunăstare propus de PSD! Un milion
de români susţin măsurile propuse de
noi, îşi doresc pensii şi salarii mai mari

şi programe dedicate tinerilor
antreprenori. Un milion de români vor
să aibă un trai mai bun în ţara lor şi
siguranţa că niciun partid din opoziţie
nu le va lua din bani”, a scris Mihai
Fifor, luni, pe Facebook. „Le mulţumim
tuturor celor care ni s-au alăturat în
acest demers şi au semnat singurul
angajament pentru binele fiecărui

român! Continuăm!”, a conchis Fifor.
Pe 13 septembrie, şeful Executivului
Viorica Dăncilă a propus un pact între
partidele politice din România, în care
acestea îşi iau angajamentul că vor
lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi
că nu vor micșora pensiile şi salariile.
Grupul minorităţilor naţionale e
singurul care a semnat acest pact.

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în plenul reunit
al Camerei şi Senatului joi dimineață, numărul necesar de

voturi pentru adoptarea moţiunii de cenzură fiind 233


