
 
 

 

MUNICIPIUL   ALEXANDRIA                                                                   Anexa la hotărârea 

CONSILIUL   LOCAL                                                    nr.333 din 24.11.2017 2017 

 

 

                                                     REGULAMENT 

PENTRU ORGANIZAREA TÂRGULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ PE RAZA 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

Art. 1. Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 30 noiembrie – 7 ianuarie, 

Târgul sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria. 

Art. 2. Locaţia unde se va desfăşura Târgul sărbătorilor de iarnă va fi strada Libertatii- pietonal- 

tronsonul cuprins intre strada Constantin Brincoveanu si strada Mihaita Filipescu (zona fantanii 

arteziene), conform anexei la regulamentul privind organizarea Târgul sărbătorilor de iarnă pe raza 

municipiului Alexandria. 

Art. 3. Comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă se va desfăşura din căsuţe puse 

la dispoziţia comercianţilor de către Primăria municipiului Alexandria. 

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

avizului eliberat de Primăria municipiului Alexandria, Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale, cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

a) sa asigure si sa respecte toate masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor prevazute 

de legislatia in vigoare; 

b) sa respecte prevederile art.33, art.50, art.77, art.86 si art.89 din Ordinul nr.14/2009 pentru 

aprobarea dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise 

sau in aer liber; 

c) sa detina stingator; 

d) sa detina toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii activitatii; 

e) sa respecte obiectul de activitate avizat; 

f) sa pastreze curatenia atat la locul desfasurarii activitatii, cat si in jurul acesteia; 

g) sa pastreze linistea si ordinea publica; 

h) sa nu utilizeze muzica ambientala; 

i) fara expunere marfa in afara casutei; 



j) nu vor fi folosite generatoare de energie electrică; 

k) accesul auto este interzis; 

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

m) fara elemente de incalzire; 

j) agentul economic este obligat sa deszapezeasca in jurul casutei, pe perioada valabilitatii 

avizului; 

k) sa suporte consecintele legale in cazul nerespectarii conditiilor prevazute in aviz. 

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. Agentul economic are obligatia ca in termen de 24 de ore de la primirea casutei, sa 

modifice casuta astfel incat sa se permita deschiderea obloanelor pe vertical. 

            Art. 7. Agentii economici vor plati tariful pentru desfasurarea activitatii comerciale in valoare de 

2,5 lei/mp/zi. 

            Art. 8. 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 certificat inregistrare si copie certificat constatator sau carnet 

mestesugar); 

 -  copie B.I. /C.I. 

 Art. 9. Repartizarea casutelor se va face în funcţie de data primirii cererii. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier, 

Florea Voicila 


