
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                     ANEXA  la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                            H.C.L. nr. 177din 24 noiembrie 2016                                                                          
CONSILIUL LOCAL 

 

 
Domnule Primar, 

 

 
          Subsemnatul/a ..................................................................... domiciliat/ă în Alexandria, 
str..............................nr.........bloc..........sc.........ap........în calitate de................................................la 
SC/PF/II/IF............................................înregistrată la Registrul comerţului sub nr......./......./............../din data 
de................... cod unic de înregistrare nr...............................vă rog a-mi aproba prelungirea contractului de 
închiriere nr......................................pentru spaţiul situat în ..........................................poz....... 
        Sunt de acord cu rezilierea unilaterală de către proprietar a contractului de închiriere în cazul 
nerespectării clauzelor din contractul de închiriere nr.....................................precum şi în următoarele situaţii: 
 

            a). –  se execută  lucrări de modernizare sau reabilitarea în Piaţa  Unirii şi Piaţa Peco; 

            b). – se constată subînchirierea sau înstrăinarea spaţiului; 

            c). -  se interzice transferul contractului de închiriere, fara acordul Consiliului Local al municipiului 

Alexandria ; 

            d). – se schimbă obiectului de activitate pentru care s-a închiriat spaţiul respectiv; 

            e). –  se constată neîntreţinerea faţadei şi  interiorul spaţiului; 

            f). – dacă nu se asigură condiţiile minime pentru desfăşurarea activităţii, (condiţii  raportate la 

 anotimp-condiţii decente pentru cumpărători); 

            g). –  se constată  deversarea la reţeaua de canalizare de produse sau ambalaje care duc la 

funţionarea necorespuzătoare a acestor instalaţii; 

             h). – introducerea de capacităţi noi, privind racordarea la gaze, energie electrică, fără acordul 

proprietarului; 

            i).–  nerespectarea normelor PSI, prevăzute de legislaţia în vigoare; 

           j).-  dacă se utilizează  aparate şi instalaţii care prin folosirea lor, să ducă la întreruperea energiei 

electrice;           

 
 
   Data,                                                                                                                                   Semnătura, 
 
 
                                               Domnului Primar al municipiului Alexandria 
 

 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

CONSILIER 
Augustin IOAN 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                              Domnului Primar al municipiului Alexandria  

 

 

 

- copie act identitate ; 

- certificat fiscal eliberat de Primaria Alexandria pentru achitarea datoriilor la 

bugetul local ; 

- adeverinta Asociatia de proprietari cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC APA SERV SA cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC ALEXSAL PREST SRL ( gunoi ) cu plata datoriilor la zi ; 

- copie carte identitate autovehicul ; 

- chitantele privind plata garantiei de participare ( 10 LEI ) si taxei de documentare ( 

5 LEI ) 

 

- copie act identitate ; 

- certificat fiscal eliberat de Primaria Alexandria pentru achitarea datoriilor la 

bugetul local ; 

- adeverinta Asociatia de proprietari cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC APA SERV SA cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC ALEXSAL PREST SRL ( gunoi ) cu plata datoriilor la zi ; 

- copie carte identitate autovehicul ; 

- chitantele privind plata garantiei de participare ( 10 LEI ) si taxei de documentare ( 

5 LEI ) 

 

- copie act identitate ; 

- certificat fiscal eliberat de Primaria Alexandria pentru achitarea datoriilor la 

bugetul local ; 

- adeverinta Asociatia de proprietari cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC APA SERV SA cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC ALEXSAL PREST SRL ( gunoi ) cu plata datoriilor la zi ; 

- copie carte identitate autovehicul ; 

- chitantele privind plata garantiei de participare ( 10 LEI ) si taxei de documentare ( 

5 LEI ) 

 

 

- copie act identitate ; 

- certificat fiscal eliberat de Primaria Alexandria pentru achitarea datoriilor la 

bugetul local ; 

- adeverinta Asociatia de proprietari cu plata datoriilor la zi ; 



- adeverinta SC APA SERV SA cu plata datoriilor la zi ; 

- adeverinta SC ALEXSAL PREST SRL ( gunoi ) cu plata datoriilor la zi ; 

- copie carte identitate autovehicul ; 

- chitantele privind plata garantiei de participare ( 10 LEI ) si taxei de documentare ( 

5 LEI ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


