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Priveşte:  exercitarea activitāţii comerciale în faţa tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitāţilor de 

producţie 
şiprestāri servicii, pe raza municipiului Alexandria 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 8684/24.03.2015 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitate  nr. 8685/24.03.2015 alServiciuluiAdministarePatrimoniu,  DirecţieiBuget 

FinanteTaxeşiImpoziteşiDirecţieiAdministraţiePublicāLocalā; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate alConsiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privindaprobareazonelor de interes comercial alemunicipiului Alexandria  

şiaprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţeşi a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial; 

- prevederileLegii nr. 213/1998 privindproprietateapublicasiregimuljuridic al acesteia; 
- prevederileLegii nr. 50/1991, privindautorizareaexecutãriilucrărilor de constructii, republicata; 
- prevederile art. 4, lit. ,,p’’din OrdonanataGuvernului nr. 99/2000 privindcomercializareaproduselorsiserviciilor 

depiata; 
- prevederile art.36, alin.(2), lit. “c” şialin.(5) lit. “b”  si art. 123, alin. (1) si (2)  din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi (3) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice 

localerepublicată cu completărileşimodificărileulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă exercitarea activitāţii comerciale în faţa tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitāţilor de producţieşiprestāri 
servicii, pe raza municipiului Alexandria. 
Art.2.Exercitarea activitāţilor comerciale în faţa tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitāţilor de producţieşiprestāri servicii 
este permisā numai agentului economic posesor al contractului unitāţii respective. Activitatea comerciala se va desfaşura, 
asigurându-se fluenţacirculaţiei pietonale pe minim 1,50m, fārā expunerea materialelor de construcţii. 

Art. 3  Folosirea domeniului public sau privat din jurul tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitāţilor de producţieşi 
prestāri servicii nu va depāşisuprafaţa de 5,00mp, expunerea mārfiifācându-se pe cel mult 2,00m  înālţime. 

Art. 4. Pentru exercitarea activitāţii comerciale în faţaunitāţilor nominalizate, se va folosi mobilier stradal adecvat,  
adaptat produselor expuse, în culori atractive, cu emblema firmei.  
 Art. 5Pentru exercitarea activitatiiprevazute la art. 1, se aproba tariful prevazut la art. 5 din H.C.L. nr. 92/2009.  

Art. 6.Se împuterniceştePrimarulmunicipiului Alexandria pentrusemnareaavizuluiprivindexercitareaactivitatii 
comerciale in fata tonetelor, magazinelor, depozitelor, unitatilor de productiesiprestariservicii. 
 Art. 7. Cu data prezentei înceteaza aplicabilitatea H.C.L.  nr. 46/27.03.2009. 
Art. 8.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, 
pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria,ServiciuluiAdministrarePatrimoniu, 
DirectieiBugetFinanteTaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocalapentrucunoaştereşipunereînaplicare.  
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