
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                      

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțisor pe raza
municipiului Alexandria.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr.1537/20.01.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr .1538 /20.01.2021 al Directiei Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art.6 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de 

piata cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.58, art.59 si art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată si actualizată;
- prevederile H.G.R. 3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începand cu data de 13 ianuarie 2021 , precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 ,

- prevederile art.85, art.129, alin.(1) din O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ;

In temeiul prevederilor art.139, alin (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru organizarea Târgului de Marțișor pe raza municipiului 
Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei hotărâri isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.46/14.02.2020.
Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Directiei Juridic Comercial si Directiei Politia Locala pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier,                                   SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 04din ____ianuarie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.1537/20.01. 2021

REFERAT DE APROBARE

Privește: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțisor

pe raza municipiului Alexandria

În perioada sărbătorilor de primăvară se înregistrează cereri ale agenţilor economici pentru 

comercializarea ambulantă a produselor specifice acestor sărbători.

Prin H.C.L. nr.46 din 14 ianuarie 2020 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea Târgului 

de Mărțișor pe raza municipiului Alexandria, prin care s-a stabilit locul de desfășurare al acestuia, 

precum și perioada și condițiile de comercializare a obiectelor specifice acestor sărbători.

Având în vedere că se apropie sărbătorile de primăvară, numarul mare de cereri al agenților 

economici pentru comercializarea produselor specifice acestor sărbatori și ținând cont de legislația in 

vigoare privind măsurile care se aplică pentru prevenirea si combaterea infecțiilor cu coronavirusul 

SARS- COV2, consider necesar si oportun promovarea unui proiect de hotărâre avand  ca obiect

aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțișor pe raza municipiului Alexandria.

În conformitate cu prevederile art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1) lit.,,a’’ din O.U.G.

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de catre Direcția Juridic 

Comercial, Biroul Transport Local, Taximetrie Autorizatii Comerciale a unui proiect de hotărare cu 

privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțișor pe raza municipiului 

Alexandria, care impreuna cu intreaga documentație, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
BIROUL TRANSPORT LOCAL TAXIMETRIE, 
AUTORIZAȚII COMERCIALE
NR.1538 / 20.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărare privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului 

de Mărțisor pe raza municipiului Alexandria

Prin referatul de aprobare nr.1537/20.01.2021 Primarul municipiului Alexandria propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de 

Mărțisor pe raza municipiului Alexandria.

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului

În perioada sărbătorilor de primavara se înregistrează cereri ale agenţilor economici pentru 

comercializarea ambulantă a produselor specifice acestor sărbători.

Avand in vedere ca se apropie sărbătorile de primăvară, numarul mare de cereri al agentilor 

economici pentru comercializarea produselor specifice acestor sărbatori și tinand cont de legislatia in 

vigoare privind masurile care se aplica pentru prevenirea si combaterea infecțiilor cu coronavirusul 

SARS- COV2, considerăm necesară si oportună promovarea unui proiect de hotărâre avand ca obiect 

aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărțisor pe raza municipiului Alexandria.

2. Legalitatea proiectului

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată de prevederile 

următoarelor acte normative:

- prevederile art.6 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata cu modificarile si completarile ulterioarecu;

- prevederile H.G.R. 3/12.01.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începand cu data de 13 ianuarie 2021 , precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19 ;

- prevederile art.58, art.59 si art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată si actualizată;

- prevederile art.85, art.129, alin.(1) din O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ;



Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea Târgului de Mărtisor pe raza municipiului Alexandria, care 

împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,
Postumia CHESNOIU

SEF  BIROU,

Gina SELEA

Intocmit,

Mariana GRIGORE





MUNICIPIUL   ALEXANDRIA                                                                   Anexa la Hotărârea

CONSILIUL   LOCAL                                                                                  nr. 04 din 29.01. 2021

REGULAMENT

PRIVIND ORGANIZAREA TÂRGULUI DE MARȚISOR PE RAZA 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Art.1. Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 24 februarie – 8 martie,-

- Târgul de Martisor pe raza municipiului Alexandria.

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

tronsonul cuprins intre strada.Constantin Brincoveanu – strada Ion Creangă.

Art.3. Comercializarea produselor specifice sărbatorilor de primăvară se va desfăşura din 

pavilion cort pliabil pentru târguri si evenimente, de culoare alb sau roșu, dimensiuni 3x3m. Se 

interzice montarea de pereti laterali, de o alta culoare fată de cea aprobată.

Art.4. Perioada  depunerii cererilor va fi până la 16 februarie a anului in curs.

Art.5. Se interzice comercializarea produselor de lenjerie intimă;

Art.6.Se vor comercializa urmatoarele produse: mărțișoare, flori din dulciuri, flori 

artificiale, obiecte personalizate, produse marochinarie (portofele, mănusi, huse de telefon), 

bijuterii argint, felicitări, jucării din plus, eșarfe, ie traditionala, bibelouri, produse cosmetice.

Art.7. Agenţii economici vor comercializa produsele mentionate la art.6 in baza avizului 

eliberat de Primăria municipiului Alexandria, Biroul Transport Local Taximetrie Autorizatii 

Comerciale, cu respectarea următoarelor condiţii:

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

prevazute de legislatia in vigoare;

b) să respecte prevederile 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) să detina stingator;



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

e) să respecte obiectul de activitate avizat;

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

g) să pastreze linistea si ordinea publica;

h) să nu utilizeze muzica ambientala;

i) să nu expuna marfa in afara cortului;

j) să nu folosească generatoare de energie electrică;

k) accesul auto este interzis;

l) să respecte programul de funcţionare între orele 8:00 - 20:00 

m) in termen de 24 de ore de la primirea avizului să amplaseze cortul de culoare alb sau 

rosu;

n) să asigure și să respecte măsurile legale in vigoare pentru prevenirea contaminării și 

limitarea răspandirii virusului SARS- COV -2; 

o) să suporte consecințele legale  in cazul nerespectarii condițiilor prevazute in aviz;

Art.8. Zilnic se vor efectua controale, de catre reprezentanți ai Biroului Transport Local 

Taximetrie, Autorizții Comerciale si Direcției Politiei Locale  iar dacă se constată nerespectarea  

art.5, a uneia dintre conditiile art.7 sau ca activitatea nu este desfășurată de agentul economic 

caruia i s-a eliberat avizul, duce la evacuarea imediată a acestuia şi aplicarea de sancţiuni 

contravenţionale conform legii.

Art. 9. Agenții economici vor plati tariful pentru desfașurarea activitații comerciale in 

valoare de 2,5 lei/mp/zi.

Art.10. Pentru participarea la Târgul de Mărtisor, documentaţia depusă de către agenţii 

economici trebuie să conţină dupa caz, urmatoarele:

- copie certificat de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului 

de  pe langă Tribunalul Teleorman pentru S.C., P.F.A, I.I., I.F.,  cu sediul in municipiul 

Alexandria.

- copie BI/CI

- copie certificat constatator;

- copie actul constitutiv ;

- copie certificat mesteșugar;



Art.11 Repartizarea cererilor se va face in funcție de data inregistrării cererii, un loc 

pentru fiecare agent economic (Intreprindere familiala, societate comercială, persoană fizică 

autorizată, etc) sau posesor al carnetului de meșteșugar si nu pe fiecare membru al intreprinderii  

familiale sau asociat al unei societați comerciale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Consilier,

Silvia COBÂRLIE


