ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privește: înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și
en-detail în municipiul Alexandriași aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare.
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având in vedere:
ÿ Referatul de aprobare nr. 8857/23.04.2020 al Primarului Municipiului Alexandria;
ÿ Raportul de specialitate nr. 8858/23.04.2020 al Direcției Juridic Comercial și Direcției Patrimoniu;
ÿ Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
ÿ Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

ÿ Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei;
ÿ Ordonanta militara nr. 2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
ÿ Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
ÿ Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
ÿ Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața în unele zone
publice, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local;
ÿ Prevederile HCL nr. 163/2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA
pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria;
ÿ Prevederile HCL nr. 65/2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a
gestiuniii și atribuirea contractului de delegare către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, modificată și
completată;
ÿ Prevederile HCL nr. 104/2018 privind modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011
privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului
de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului
Alexandria

ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publica și privat
al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romaniei.
In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.Se aprobă inființarea temporară a Târgului agroalimentarpentru vânzari en-gros și en-detailîn
municipiul Alexandria, care va funcționa pe amplasamentul târgului Obor.
Art.2. Târgul agroalimentar va funcționa în zilele de miercuri și vineri, pe durata stării de urgență instituită pe
teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, prelungită prin Decretul nr. 204/2020.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționarea Târgului agroalimentar prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre.
Art.4. SC Piețe și Târguri Alexandria SRL va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.5. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății
Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL si Direcției Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului
Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

CONTRASEMNEAZĂ

AUGUSTIN IOAN

Secretar general,
ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 118 / 29 aprilie 2020

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
NR. 8857/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros
și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2010, prin asocierea municipiului Alexandria cu SC Transloc
Prest SA a fost înființată societatea comercială cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria, căreia i s-a
delegat gestiunea serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului.
În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr.65/2011 s-a aprobat Contractul de delegare a
gestiunii, care cuprinde obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților contractante, finanțarea și tarifele
practicate, plata și nivelul redevenței, condiții privind transmiterea bunurilor.
În capitolul Obiectul contractului de delegare a gestiuniisunt înscrisedreptul şi obligaţia de a
administra piețele, târgurile, oboarele din municipiul Alexandria ;
Obiectivele delegatarului stabilite prin contract sunt:
îmbunătăţireacondiţiilordedesfasurareaactivitățiicomercialedecătreagențiieconomici

in

piețele,

târgurile, oboarele din municipiul Alexandria;
creareadecondițiioptimedecomercializarepentruproducătoriiagricoli,eliminândastfel comerțul ilicit și
asigurarea menținerii prețurilor la valori reale și convenabile pentru cumpărători;
La nivel național activitățile de comerț sunt reglementate de acte normative specifice, după cum
urmează:
ÿ HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața în unele zone publice, cu
modificările și completările ulterioare;
ÿ Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere situația actuală care reclamă măsuri deosebite pentru protejarea populației si pentru
prevenirea răspândirii noului coronavirus, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a dispus masuri specifice în
piețele administrate în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare după cum urmează:
ÿ comercianților și producătorilor le-au fost stabilite obligațiile de purtarea de către vânzător a măștii și a
mănușilor de protecție, precum și protejarea cu o folie transparentă a mărfii expuse spre vânzare;
ÿ au fost lărgite culoarele de acces pentru populație în incinta pieței pâna la 4-5 metri;
ÿ pe durata stării de urgența nu se mai permite amenajarea spațiilor de întâmpinare în piețele administrate
pentru a nu se îngusta aleile de acces și a se permite păstrarea distanței recomandate între persoane;
ÿ pentru desfasurarea activității de comerț mesele au fost amplasate astfel încât să se asigure o distanțăîntre
doi comercianți de 1,8 metri;

ÿ a fost marcată zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul cu semne
vizibile de culoare roșie care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum
1,5 metri;
ÿ au fost montate 5 bannere, la fiecare intrare în piață, cu recomandări pentru cetațeni de purtare a
mănușilor, măștilor de protecție și păstrarea distanței de 1,5 metri între persoane;
ÿ au fost amplasate mochete îmbibate cu dezinfectant pe bază de clor la intrările in piață;
Toate aceste măsuri au fost luate în aplicarea normativelor in vigoare și cu respectarea recomandărilor
privitoare la prevenirea răspandirii noului coronavirus. Pe de alta parte, situația actuală, obligațiile stabilite în
sarcina cetățenilor prin actele normative în vigoare, precum și măsurile de protecție dispuse, au condus la
scăderea semnificativă a comerțului cu produse agroalimentare, ceea ce conduce spre o preocupare constantă a
administrației locale de asigura existența pe piață a produselor cu acest specific.
Totodată, trebuie avut in vedere că ne aflăm in plin sezon de activități agricole de primăvară, motiv
pentru care numeroși producători de material săditor, în special răsaduri de sezon, au solicitat să își desfășoare
activitatea.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem necesarăînființarea temporară a Târgului agroalimentar
pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare. Desfășurarea târgului se va efectua cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare aplicabile
contextului actual.
Propunerea de înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în
municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarese intemeiaza pe prevederile
urmatoarelor acte normative:
ÿ Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
ÿ Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei;
ÿ Ordonanta militara nr. 2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
ÿ Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
ÿ Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
ÿ Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața în unele zone
publice, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local;
ÿ Prevederile HCL nr. 163/2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA
pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria;
ÿ Prevederile HCL nr. 65/2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a
gestiuniii și atribuirea contractului de delegare către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, modificată și
completată;

ÿ Prevederile HCL nr. 104/2018 privind modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011
privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului
de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului
Alexandria.
ÿ Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publica și privat
al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011, cu modificările și completările ulterioare;
ÿ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romaniei.
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1), din O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României,propun elaborarea de către Direcția Juridic Comercial
și Direcţia Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre cu privire la înființarea temporară a Târgului agroalimentar
pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Juridic Comercial
Direcția Patrimoniu
NR. 8858/23.04.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și endetail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
Prin Referatul de aprobare nr. 8857/23.04.2020, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și alin. (2) din
OUG nr. 57/03.07.2019, Primarul municipiului Alexandria propune întocmirea unui proiect de hotărâre pentru înființarea
temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare.
Scopul prezentului proiect îl reprezintă crearea unui cadru adecvat desfășurării activităților de comercializare a
produselor agroalimentare, pentru asigurarea fluxului de aprovizionare a populației cu produse specifice, urmare
diminuării activităților desfășurate în piețele din municipiu în contextul situației actuale.
Având în vedere situația actuală care reclamă măsuri deosebite pentru protejarea populației si pentru prevenirea
răspândirii noului coronavirus, SC Piețe și Târguri Alexandria SRL a dispus măsuri specifice în piețele administrate în
concordanță cu dispozițiile legale în vigoare după cum urmează:
ÿ

comercianților și producătorilor le-au fost stabilite obligațiile de purtarea de către vânzător a măștii și a mănușilor de
protecție, precum și protejarea cu o folie transparentă a mărfii expuse spre vânzare;

ÿ

au fost lărgite culoarele de acces pentru populație în incinta pieței pâna la 4-5 metri;

ÿ

pe durata stării de urgența nu se mai permite amenajarea spațiilor de întâmpinare în piețele administrate pentru a nu
se îngusta aleile de acces și a se permite păstrarea distanței recomandate între persoane;

ÿ

pentru desfasurarea activității de comerț mesele au fost amplasate astfel încât să se asigure o distanță între doi
comercianți de 1,8 metri;

ÿ

a fost marcată zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul cu semne vizibile de
culoare roșie care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri;

ÿ

au fost montate 5 bannere, la fiecare intrare în piață, cu recomandări pentru cetațeni de purtare a mănușilor, măștilor
de protecție și păstrarea distanței de 1,5 metri între persoane;

ÿ

au fost amplasate mochete îmbibate cu dezinfectant pe bază de clor la intrările in piață;
Toate aceste măsuri au fost luate în aplicarea normativelor in vigoare și cu respectarea recomandărilor privitoare

la prevenirea răspandirii noului coronavirus.
Pe de alta parte, situația actuală, obligațiile stabilite în sarcina cetățenilor prin actele normative în vigoare și
măsurile de protecție dispuse, au condus la scăderea semnificativă a comerțului cu produse agroalimentare, ceea ce
conduce spre o preocupare constantă a administrației locale de asigura existența pe piață a produselor cu acest specific.
Totodată, trebuie avut în vedere că ne aflăm în plin sezon de activități agricole de primăvară, motiv pentru care
numeroși producători de material săditor, în special răsaduri de sezon, au solicitat să își desfășoare activitatea.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem necesară înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru
vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
Desfășurarea târgului se va efectua cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare aplicabile contextului actual.

Propunerea de înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul
Alexandria și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarese intemeiaza pe prevederile urmatoarelor acte
normative:
ÿ

Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

ÿ

Decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei;

ÿ

Ordonanta militara nr. 2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;

ÿ

Ordonanta militara nr. 3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;

ÿ

Ordonanța militară nr. 8/09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

ÿ

Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piața în unele zone publice, cu
modificările și completările ulterioare;

ÿ

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ

Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ

Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local;

ÿ

Prevederile HCL nr. 163/2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc Prest SA

pentru

constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Piețe și Târguri Alexandria;
ÿ

Prevederile HCL nr. 65/2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii și
atribuirea contractului de delegare către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL, modificată și completată;

ÿ

Prevederile HCL nr. 104/2018 privind modificarea si completarea anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind
stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a
gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria.

ÿ

Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publica și privat al
municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011, cu modificările și completările ulterioare;

ÿ

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. n din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al
Romaniei.
Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederileart. 136 alin. (1), (3), și (8) lit. b din O.U.G. nr.

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României s-a întocmit prezentul raport comun de specialitate cu privire
înființarea temporară a Târgului agroalimentar pentru vânzari en-gros și en-detail în municipiul Alexandria și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare.
Considerăm că proiectul de hotărâre este necesar, oportun şi legal şi propunem ca acesta împreună cu întreaga
documentaţie să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria.
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECTOR,
Chesnoiu Postumia

DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR,
Oprea Dumitru
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HCL NR. 118/ 29.04.2020

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
TÂRGULUI AGROALIMENTARTEMPORAR ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. a.Târgul agroalimentar se organizează de SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe durata stării de
urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, prelungită prin Decretul nr.
240/2020.
b. În zona târgului agroalimentar, pe durata desfășurarii acestuia, vor fi expuse spre vânzare și
comercializatenumai produse agroalimentare, respectiv fructe și legume și material săditor de sezon,
fara niciun alt tip de comerț.
c. Pentru a participa la târgul agroalimentar, vânzătorii produselor (agenți comerciali și producători
agricoli) vorîncheia cu SC Piețe și Târguri Alexandria SRL un contract scrisîn vederea închirierii
spațiilor/terenurilor pentru expunerea și vânzarea produselor.
CAPITOLUL 2 – LOCAȚIE ȘI PROGRAM

Art.2. a.Târgul agroalimentar se va organiza pe amplasamentul târgului Obor, in fiecare zi de miercuri și
vineri, pe toată durata stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020,
prelungită prin Decretul nr. 240/2020.
b. Intervalul orar de desfășurare a târgului este 07:00-12:00.
c. Pentru executarea corespunzătoare a operațiunilor de igienizare de către organizator, nu este permisă
depozitarea mărfii și stationarea autovehiculelor în incinta târgului între două intervale de organizare,
sub sancțiunilestabilite prin acte normative in vigoare la nivel de municipiu.
CAPITOLUL 3 – TARIFE
Art.3.a. Tarifele practicate sunt cele aprobate prinHCL nr. 104/2018 privind modificarea și completarea
anexei nr. 4 la HCL nr. 65/2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a
gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului
public si privat al Municipiului Alexandria.
b. Tariful se achităîn fiecare zi de organizarereprezentantului SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.
CAPITOLUL 4 – CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
Art.4. (1).Contractul se încheie în formă scrisă, o singură dată, pentru întreaga durată a strării de
urgență și se poate modifica ori completa prin act adițional, cu acordul părților.
(2). Intenția de participare la târg se notifică organizatorului SC Piețe și Târguri Alexandria SRL printr-o
cerere scrisă, transmisa pe email -piata.alexandria@gmail.com, cel târziu în ziua anterioară organizării.
Pentru încheierea contractului solicitantul va prezenta urmatoarele documente, după caz:
a) certificatele de producător;
b) original și copie de pe BI sau CI;
c) acte de înființare (certificat ONRC, ANAF) pentru agenții comerciali și documentele legale privind
proveniența mărfurilor (factură, avize de însoțire, etc.);
d) carnet de sănătate al persoanelor ce vând mărfurile;
e) chitanța de plată a tarifului pentru spațiile/locurile solicitate.

(3) În lipsa documentelor menționate la alineatul precedent se va interzice accesul în târg pentru
desfășurarea activității de comerț.
(4) Toate mărfurile comercializate în târg vor avea afișate la loc vizibil prețurile de vânzare.
(5) Se interzice accesul persoanelor care prezintă simptome evidente de afecțiuni virale și vor fi
anunțate organele abilitate.
CAPITOLUL 5 – OBLIGAȚII
Art.5. (1). Pentru desfășurarea în condiții de siguranță și legalitate a activităților de comerț,
comercianții/producătorii vor repecta urmatoarele obligații:
a) Respectarea și menținerea distanțelor sociale stabilite între producătorii agricoli, comercianţi şi
cumpărători, astfel încât sa se asigure circulația în conditii de siguranță;
b)Purtarea de către vânzător a măștii și a mănușilor de protecție, precum și protejarea mărfii expuse
spre vânzare.
c) Accesul în casieria ori biroul societății pentru efectuarea de plăți sau întocmirea de documente, va fi
permis pentru câte o singură persoană odată, cu limitarea pe cât posibil a staționărilor nejustificate în
incintă.
d)Deținerea autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării activității de comerț pe care o desfășoară pe
spațiul/terenul închiriat.
e)Respectarea normele legale referitoare la SSM, PSI, protecția mediului.
f)Menținerea curățeniei pe spațiul/terenul închiriat.
g) Desfășurarea unui comerț civilizat, astfel încât să nu deranjeze ceilalți ocupanți ai spațiilor/terenurilor
din vecinătate și să nu obtureze prin activitatea sa accesul la terenurile si spațiile de folosință comună.
h)Respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a SC Piețe și Târguri Alexandria SRL.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei conduce la aplicarea de sancțiuni conform dispozițiilor legale.
CAPITOLUL 6 – DISPOZIȚII FINALE

Art.6. Prevederile prezentului se completeaza cu prevederile Regulamentului de Organizare si
Functionare al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL si ale legislației în vigoare aplicabilă în contextul actual.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,
AUGUSTIN IOAN

