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CONSILIUL   LOCAL                                                                                  nr. 17 din  26.01.2017 

 

 

                                                REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA TÂRGULUI DE MARTISOR PE RAZA 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

Art. 1. Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 25 februarie – 8 martie, Târgul 

de Martisor pe raza municipiului Alexandria. 

Art. 2. Locaţia unde se va desfăşura Târgul de Martisor va fi str. Libertatii- pietonal- tronsonul 

cuprins intre str. Constantin Brincoveanu – str. Av.Al.Colfescu. 

Art. 3. Comercializarea produselor specifice sărbătorilor de primavara se va desfăşura din corturi 

puse la dispoziţia comercianţilor de către Primăria municipiului Alexandria. 

Art. 4. Agenţii economici vor comercializa produse specifice sărbătorilor de primavara in baza 

avizului eliberat de Primăria municipiului Alexandria, Compartimentul Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 

cu respectarea următoarelor condiţii: 

            a) fara expunere marfa in afara cortului; 

            b) nu vor fi folosite generatoare de energie electrică; 

            c) accesul auto este interzis; 

d) fără deranjarea liniştii publice; 

e)  efectuarea zilnică de curăţenie de către agentul economic; 

f)  respectarea programului de funcţionare între orele 8:00 - 20:00 ; 

g)  este interzisă utilizarea muzicii ambientale în această perioadă; 

h) fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare şi va suporta consecinţele 

nerespectării acestora. 

Art. 5. Nerespectarea uneia dintre condiţiile art.4, precum si in cazul in care se constata ca 

activitatea nu este desfasurata de agentul economic caruia i s-a eliberat avizul, duce la evacuarea 

imediată al acestuia, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform legii. 

 Art. 6. Agentii economici vor plati tariful pentru folosirea platourilor, platformelor si locurilor 

publice cu ocazia balciurilor si altor sarbatori, in valoare de 2,5 lei/mp/zi. 



Art.  7. În procesul de selecţie al cererilor pentru participanţii la Târgul sărbătorilor de iarnă se 

va urmări ca documentaţia înregistrată de către agenţii economici să conţină: 

  -   cerere pentru participarea la Târgul sărbătorilor de iarnă; 

  -  dovada faptului că agentul economic este constituit într-o personalitate juridica sau face 

dovada calităţii de producător/ copie decizie de impunere ANAF; 

  -  copie B.I. /C.I. 

Art.  8. Repartizarea corturilor se va face în funcţie de data primirii cererii. 

Art. 9. Termenul limita pentru depunerea cererilor va fi 21.02.2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier, 

DIN NELU 


