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HOTĂRÂRE 
 

Priveşte:  modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 140/20 aprilie 2016 privind 
aprobarea regulamentului  privind organizarea şi  desfăşurarea activităţilor comerciale 

şi a serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria 
   Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, 

având în vedere:     
- expunerea de motive nr. 27748/19.09.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 27749/19.09.2016 al  Serviciului Administrare 

Patrimoniu, Directia Arhitect Sef,  Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară, Resurse Umane; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului  privind 

organizarea şi  desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă  in  municipiul 

Alexandria; 

- prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, modificata si 

actualizata; 

- prevederile Ordonantei nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin 

(4
1
) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

- prevederile H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care 

se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; 

- prevederile art. 58, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, modificată şi actualizată; 

- prevederile art. 36, alin. (1), si art. 2 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Se modifica si se completeaza art. 11 alin. (1), din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

         Art. 11 (1) Pentru eliberarea acordului în vederea desfăşurării de activităţi comerciale 

permanente si servicii de piata în municipiul Alexandria sunt necesare următoarele documente in 

original sau copii conforme cu originalul, dupa caz: 

a. cererea – in original (model anexa nr.1 la  HCL nr. 140/2016); 

b. certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului - în copie; 

c. certificat Constatator (anexa la Certificatul de înregistrare), pentru fiecare punct de lucru – în 

copie; 



d. documente privind provenienţa spaţiului (contract de: închiriere, concesiune, comodat, 

vânzare - cumpărare, titlu proprietate, autorizatie de construire, etc) – în copie; 

e. copie după actul de identitate al reprezentantului legal; 

f. copie autorizatie Directia de Sanatate Publica dupa caz; 

g. dupa caz, copie autorizatie pentru securitate la incendiu insotita de scenariul de securitate la 

incendiu si planurile de nivel ale spatiului/cladirii autorizate vizate spre neschimbare, emisa de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru constructiile si amenajarile prevazute in H.G. 

571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau 

autorizarii privind securitatea la incendiu, dupa cum urmeaza: 

1) cladiri in care sunt amplasate încãperi sau grupuri de încãperi, definite conform 

reglementãrilor tehnice specifice domeniului securitãtii la incendiu ca "sãli aglomerate", 

indiferent de aria construitã, regimul de înãltime ori destinatie; 

2) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de comert, cu aria desfãsuratã mai mare 

sau egalã cu 600 m, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp ; 

3) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri, având destinatia de alimentatie publicã, cu aria 

desfãsuratã mai mare sau egalã cu 200 m; 

4)  parcaj, cu peste 10 autoturisme; 

5) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de centru de agrement, cu piscine 

interioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de 

plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, Sali de 

aerobic, fitness, billiard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu 

vestiarele aferente si altele similar, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca 

spatiul este amenajat in cladiri de locuit collective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp; 

6) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de primire turisticã, cu mai mult de 8 

camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, hosteluri, 

minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânãtoare, de pescuit, sate de vacantã, 

popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitãtile de 

alimentatie din incinta acestora; 

7) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de productie sau depozitare, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit 

colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;  

8) cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul ori pe 

acoperisul tip terasã al clãdirilor civile, cu aria desfãsuratã mai mare sau egala 100 mp; 

9) constructii ori sisteme sau instalatii pentru statii publice de distributie a carburantilor pentru 

autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii 

mixte; 

h. dupa caz,  adresa de neincadrare emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, obtinuta la 

data punerii in functiune pentru constructiile si amenajarile puse in functiune inainte de anul 

2006; 

i. Potrivit Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor modificata si completata prin  

Ordonanta nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin (4
1
) din Legea nr. 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor: 

     „Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (4
1
) 

din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al 



Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

proroga pana la data de 30 iunie 2017”. 

j.  declaratie privind situatiile expuse la art. 11, alin. (1), lit. i.; 

k. copie autorizatie Directia Sanitar Veterinara, dupa caz; 

l. copie autorizatie Agentia pentru Protectia Mediului sau punct de vedere Agentia pentru 

Protectia Mediului; 

m. certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului 

local;- in original; 

n. contract de salubrizare – in copie; 

o.  acordurile vecinilor, pentru agentii economici care isi vor deschide punct de lucru la Oficiul 

Registrului Comertului dupa aprobarea prezentului regulament, dupa cum urmeaza: 

a) pentru unitatea amplasata in zona de case a municipiului, schimbarea destinatiei spatiului 

fata de destinatia initiala, se poate face numai cu acordul proprietarilor imobilelor cu caracter de 

locuinta cu care se invecineaza pe toate laturile. 

 b) pentru unitatea amplasata la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor cladiri 

colective, schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea 

de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii de locuinte, se poate 

face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se 

invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii. 

Art. II Se modifica si se completeaza art. 16 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

Art. 16  Acordul eliberat in conditiile art. 11, alin. (1), lit. i, isi pierde valabilitatea daca: 

a)  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D. Ghica” transmite Primariei municipiului 

Alexandria ca s-a constatat incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care 

impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor; 

b)  Incepand cu 1 iulie 2017, agentul economic nu face dovada ca pana la data de 

30.06.2017 a obtinut autorizatia pentru securitate la incendiu. 

Art. III Se modifica si se completeaza art. 43 alin. (1) din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

Art. 43 (1) Pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, 

solicitantul va depune la registratura Primariei muncipiului Alexandria o cerere pentru eliberarea 

autorizatiei de functionare (formular tip anexa nr. 7 la HCL nr. 140/20.04.2016) insotita de 

urmatoarele documente in original sau in copie conform cu originalul, dupa caz: 

a.  certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – in copie; 

b. certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul 

Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 actualizata 

privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, 

asociatiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 

autorizarea funcţionării persoanelor juridice – in copie; 

c. act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni 

şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familial – in copie; 



d. documente privind provenienţa spaţiului (contract de: închiriere, concesiune, comodat, 

vânzare - cumpărare, titlu proprietate, autorizatie de construire, etc) – în copie; 

e. autorizatia Directia de Sanatate Publica sau punct de vedere – in copie; 

f. autorizatia Directia Sanitar Veterinara sau punct de vedere – in copie; 

g. dupa caz, copie autorizatie pentru securitate la incendiu insotita de scenariul de securitate la 

incendiu si planurile de nivel ale spatiului/cladirii autorizate vizate spre neschimbare, emisa de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru constructiile si amenajarile prevazute in H.G. 

571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau 

autorizarii privind securitatea la incendiu, dupa cum urmeaza: 

1) cladiri in care sunt amplasate încãperi sau grupuri de încãperi, definite conform 

reglementãrilor tehnice specifice domeniului securitãtii la incendiu ca "sãli aglomerate", 

indiferent de aria construitã, regimul de înãltime ori destinatie; 

2) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de comert, cu aria desfãsuratã mai mare 

sau egalã cu 600 m, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp ; 

3) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri, având destinatia de alimentatie publicã, cu aria 

desfãsuratã mai mare sau egalã cu 200 m; 

4)  parcaj, cu peste 10 autoturisme; 

5) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de centru de agrement, cu piscine 

interioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de 

plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, Sali de 

aerobic, fitness, billiard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu 

vestiarele aferente si altele similar, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca 

spatiul este amenajat in cladiri de locuit collective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp; 

6) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de primire turisticã, cu mai mult de 8 

camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, hosteluri, 

minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânãtoare, de pescuit, sate de vacantã, 

popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitãtile de 

alimentatie din incinta acestora; 

7) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de productie sau depozitare, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit 

colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;  

8) cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul ori pe 

acoperisul tip terasã al clãdirilor civile, cu aria desfãsuratã mai mare sau egala 100 mp; 

9) constructii ori sisteme sau instalatii pentru statii publice de distributie a carburantilor pentru 

autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii 

mixte; 

h. dupa caz,  adresa de neincadrare emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, obtinuta la 

data punerii in functiune pentru constructiile si amenajarile puse in functiune inainte de anul 

2006; 

i. Potrivit Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor modificata si completata prin  

Ordonanta nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin (4
1
) din Legea nr. 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor: 

     „Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (4
1
) 

din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

proroga pana la data de 30 iunie 2017”. 



j.  declaratie privind situatiile expuse la art. 43, alin. (1), lit. i.; 

k. copie autorizatie Agentia pentru Protectia Mediului sau punct de vedere Agentia pentru 

Protectia Mediului; 

l. certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului 

local;- in original; 

m. contract de salubrizare – in copie. 

n. acordurile vecinilor, pentru agentii economici care isi vor deschide punct de lucru la Oficiul 

Registrului Comertului dupa aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria, aprobat HCL nr. 140/20 

aprilie 2016 dupa cum urmeaza: 

a) pentru unitatea amplasata in zona de case a municipiului, schimbarea destinatiei spatiului 

fata de destinatia initiala, se poate face numai cu acordul proprietarilor imobilelor cu caracter de 

locuinta cu care se invecineaza pe toate laturile. 

 b) pentru unitatea amplasata la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor cladiri 

colective, schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea 

de locuinta fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al cladirii de locuinte, se poate 

face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct afectati cu care se 

invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii. 

Art. IV.  Se modifica si se completeaza art. 48 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

Art. 48  Autorizatia de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

eliberata in conditiile art. 43, alin. (1), lit. i, isi pierde valabilitatea daca: 

a)  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “A.D. Ghica” transmite Primariei municipiului 

Alexandria ca s-a constatat incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care 

impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor; 

b)  Incepand cu 1 iulie 2017, agentul economic nu face dovada ca pana la data de 

30.06.2017 a obtinut autorizatia pentru securitate la incendiu. 

Art. V.  Se modifica si se completeaza art. 58 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

Art. 58 Pentru vizarea anuala a autorizaţiei de functionare privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică solicitantul va depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria o 

cerere pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare (formular tip – anexa nr. 7 HCL nr. 140/20 

aprilie 2016), însoţită de următoarele documente in original sau in copie conform cu originalul, 

dupa caz: 

a.  certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – in copie; 

b. certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul 

Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 actualizata 

privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, 

asociatiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 

autorizarea funcţionării persoanelor juridice – in copie; 

c. act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare menţiuni 

şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, 

privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familial – in copie; 



d. documente privind provenienţa spaţiului (contract de: închiriere, concesiune, comodat, 

vânzare - cumpărare, titlu proprietate, autorizatie de construire, etc) – în copie; 

e. autorizatia Directia de Sanatate Publica sau punct de vedere – in copie; 

f. autorizatia Directia Sanitar Veterinara sau punct de vedere – in copie; 

g. dupa caz, copie autorizatie pentru securitate la incendiu insotita de scenariul de securitate la 

incendiu si planurile de nivel ale spatiului/cladirii autorizate vizate spre neschimbare, emisa de 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, pentru constructiile si amenajarile prevazute in H.G. 

571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau 

autorizarii privind securitatea la incendiu, dupa cum urmeaza: 

1) cladiri in care sunt amplasate încãperi sau grupuri de încãperi, definite conform 

reglementãrilor tehnice specifice domeniului securitãtii la incendiu ca "sãli aglomerate", 

indiferent de aria construitã, regimul de înãltime ori destinatie; 

2) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de comert, cu aria desfãsuratã mai mare 

sau egalã cu 600 m, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit colective, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp ; 

3) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri, având destinatia de alimentatie publicã, cu aria 

desfãsuratã mai mare sau egalã cu 200 m; 

4)  parcaj, cu peste 10 autoturisme; 

5) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de centru de agrement, cu piscine 

interioare, servicii de relaxare si intretinere corporala, cu masaj, hidromasaj, impachetari, bai de 

plante, sauna uscata, cabine cromo-aromo-terapii si baie turceasca, terenuri de squash, Sali de 

aerobic, fitness, billiard, tenis de masa si fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal si fotbal cu 

vestiarele aferente si altele similar, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca 

spatiul este amenajat in cladiri de locuit collective, cu suprafata mai mare sau egala cu 200 mp; 

6) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de primire turisticã, cu mai mult de 8 

camere si/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, hosteluri, 

minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânãtoare, de pescuit, sate de vacantã, 

popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice urbane si rurale, inclusiv unitãtile de 

alimentatie din incinta acestora; 

7) clãdiri sau spatii amenajate în clãdiri avand destinatia de productie sau depozitare, cu aria 

desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp, sau daca spatiul este amenajat in cladiri de locuit 

colective, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp;  

8) cladiri civile subterane sau spatii publice amenajate la subsolul, demisolul, in podul ori pe 

acoperisul tip terasã al clãdirilor civile, cu aria desfãsuratã mai mare sau egala 100 mp; 

9) constructii ori sisteme sau instalatii pentru statii publice de distributie a carburantilor pentru 

autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori statii 

mixte; 

h. dupa caz,  adresa de neincadrare emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, obtinuta la 

data punerii in functiune pentru constructiile si amenajarile puse in functiune inainte de anul 

2006; 

i. Potrivit Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor modificata si completata prin  

Ordonanta nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin (4
1
) din Legea nr. 

307/2006 privind apararea impotriva incendiilor: 

     „Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (4
1
) 

din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se 

proroga pana la data de 30 iunie 2017”. 



j.  declaratie privind situatiile expuse la art. 43, alin. (1), lit. i.; 

k. copie autorizatie Agentia pentru Protectia Mediului sau punct de vedere Agentia pentru 

Protectia Mediului; 

l. certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului 

local;- in original; 

m. contract de salubrizare – in copie; 

Art. VI. Se modifica si se completeaza anexa nr. 9 la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria şi va avea urmatorul cuprins: 

“Subsemnatul __________________________________, domiciliat in 

_______________, str. _____________________, nr. ________, bl. _________, ap. _______, in 

calitate de ______________, la S.C./P.F.A./I.I./I/F/ ________________________________, 

inregistrata la registrul comertului sub nr. de inmatriculare _____/______/________, cod unic 

______________, declar pe propria raspundere ca mi s-a adus la cunostinta ca s-a eliberat 

acordul pentru desfasurarea de activitati comerciale permanente/ autorizatia de functionare 

privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru punctul de lucru situat in str. 

_______________________________________________________, de tipul 

__________________________________, cod CAEN ________, pe o suprafata de __________, 

fara autorizatie de securitate la incendiu conform art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apararea 

impotriva incendiilor, modificata si actualizata. 

In cazul in care pana la data de 30.06.2017, nu am obtinut autorizatie de securitate la 

incendiu, acordul pentru desfasurarea de activitati comerciale permanente/ autorizatia de 

functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica isi pierde valabilitatea. ” 

 

Art.VII. Celelalte prevederi ale anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 privind aprobarea 

regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă  in  municipiul Alexandria, raman neschimbate. 

 
Art. VI. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 

Serviciului Administrare Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, Serviciul juridic 

Autoritate Tutelara Resurse Umane, Directia de Sanatate Publica Teleorman, Inspectoratul 

pentru Situatii de Urgenta Teleorman, Directia Sanitar Veterinara Teleorman, Agentia pentru 

Protectia Mediului Teleorman si Politiei Locale Alexandria, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                       
                CONSILIER,                                                                              SECRETAR, 
              Augustin IOAN                                                                      Jr. Iulian PURCARU 
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