
 

         MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                        Anexa la hotărârea 

CONSILIUL LOCAL                                                                 nr. 175 din 28 .06.2017 
 

          Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata pe 

strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București 

 Art1. Numarul maxim de biciclete nemotorizate din care se poate desfasura activitate de vanzare 

ambulant ape strada Libertatii- tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti este de 10. 

 Art 2. Un agent economic poate poate desfasura activitate de vanzare cu ajutorul magazinelor 

ambulante tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertatii-tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si Strada 

Bucuresti dintr-un numar maxim de 2 biciclete. 

Art. 3. Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    
nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București se 
face in baza acordului eliberat de Compartimentul Autorizari Taximetrie si Comert, din cadrul 
Primariei municipiului Alexandria.  

Art. 4. Pentru obtinerea acordului, agentul economic va depune la registratura Primariei cerere, 
insotita de urmatoarele documente in copie: 

- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; 
-.actele constitutive ale societatii (statut, contract de societate); 
- certificat constatator; 
- autorizatii/avize DSP,DSV; 
- act de identitate al reprezentantului legal.  
  Art. 5. Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    

nemotorizata pe strada Libertatii - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti se va 
face cu respectarea următoarelor condiţii: 

- activitatea desfasurata va fi mobila; 
- se vor comercializa doar produsele enumerate in acord; 
- fara ingreunarea circulatiei pietonale; 
- fără deranjarea liniştii si ordinii publice; 

          - respectarea programului de funcţionare in intervalul orar 08:00 – 22:00; 
- este interzisa stationarea pe spatiile verzi sau stationarea pe caile de acces catre spatiile 

comerciale aflate pe tronsonul mentionat; 
- se vor respecta normele P.S.I. în vigoare. Agentul economic va suporta consecinţele 

nerespectării acestora. 
- se vor respecta normele privind igiena si sanatatea publica, protectia consumatorilor, 

provenienta si calitatea marfurilor.  
Art. 6. Nerespectarea uneia dintre condiţiile impuse la art.5duce la anularea acordului eliberat.  
Art. 7. Tariful pentru desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip 

bicicleta nemotorizata pe strada Libertatii - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada 
Bucuresti este de 30 lei/zi. 

Art. 8. Acordul va fi eliberat dupa achitarea tarifului prevazut la articolul 7. 
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