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HOTĂRÂRE 
 

Priveşte:  modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 199 din 29 septembrie 2009 privind 
aprobarea Regulamentului cu măsuri referitoare la orarul de funcţionare al 
restaurantelor şi al altor activităţi de servicii de alimentaţie publică pe raza municipiului 
Alexandria 

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

- expunerea de motive nr. 19775/22.07.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 19776/22.07.2015 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe 

Taxe şi Impozite şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului 

Alexandria; 

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

Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 199 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului cu măsuri 

referitoare la orarul de funcţionare al restaurantelor şi al altor activităţi de servicii de alimentaţie 

publică pe raza municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 8 si art. 9, din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă actualizată; 

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

pentru elaborarea actelor normative, modificată şi actualizată; 

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

republicată, cu modificarile şi completările 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 modifică şi se completează art. 4 din anexa la HCL nr. 199 din 29 septembrie 2009 

privind aprobarea „Regulamentului privind unele măsuri referitoare la orarul de funcţionare al restaurantelor 

şi al altor activităţi de servicii de alimentaţie publică pe raza municipiului Alexandria’’ şi va avea urmatorul 

cuprins: 

Art. 4 (1)  Unităţile de alimentaţie publică care fac obiectul prezentului regulament pot desfăşura 

activitatea zilnic, până la orele 100, cu program muzical până la orele 2200. 

          (2)  Programul muzical poate fi prelungit dacă spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea se 

află în clădiri proiectate şi construite special în acest scop, oferind protecţie fonică, iar prin activitatea lor nu 

afectează liniştea şi dreptul la odihnă al locuitorilor cu care se învecinează;  

          (3)  Pentru unităţile de alimentaţie publică situate la subsolul sau parterul unor clădiri 

colective, pentru aprobarea funcţionării programului muzical după orele 2200 la eliberarea avizului prevăzut 



la art. 3 este necesar acordul scris al asociaţiei de proprietari şi acordul în formă autentică al vecinilor cei 

mai apropiaţi pe orizontală si pe verticală; 

                      (4)  Unităţile de alimentaţie publică care funcţionează cu program prelungit (după ora 0100), 

pentru intervalul orar cuprins între ora 0100 şi ora închiderii:  

      - un contract de prestări servicii cu o firmă de pază prin care se va asigura liniştea şi 

ordinea publică atât în interiorul localului cât şi a terasei sau vecinătăţilor acesteia; 

             - dovada că au montate camere de supraveghere video si unitate DVR cu înregistrare a 

imaginilor pe o perioadă de 30 zile; 

                  -  acordurile vecinilor după cum urmează:  

a) pentru unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul proprietarilor 

imobilelor cu caracter de locuinţă cu care se învecinează în dreapta, stânga şi spatele unităţii şi a celor 

situate de cealaltă parte a drumului corespondent unităţii. 

b)  pentru unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective, se 

poate face numai cu avizul asociaţiei de proprietari şi cu acceptul proprietarilor direct afectaţi cu care se 

învecinează, pe plan orizontal şi vertical.  

 Refuzul unui vecin de a-şi da acordul va fi analizat în şedinţa de Consiliu Local, care va hotărî 

avizarea sau nu a programului de funcţionare prelungit. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale anexei la H.C.L. nr 199 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea 

Regulamentului cu măsuri referitoare la orarul de funcţionare al restaurantelor şi al altor activităti de servicii 

de alimentaţie publică pe raza municipiului Alexandria, rămân neschimbate.  

Art. 3.  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, 

Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Poliţiei  Locale a 

municipiului Alexandria pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  

                                                  

                                     

 

 

 

 

           

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ,    
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