
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂRE 
 
Priveşte: 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 şedinţa ordinară, 

având în vedere: 
-expunerea de motive nr.36722 din 14.12.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specialitate nr.36855 din 15.12.2015 al Serviciului Administrare Patrimoniu, 

Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi Serviciul juridic, Autoritate tutelara, Resurse Umane; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;                                                                                                                                                                     

-prevederile art.5, alin.(1), art.6, alin.(2), art.73, art.74, art.75, art.77, art. 78 si art.79 din 

Ordonanţa nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

-prevederile art.475, alin.(5) din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal; 

-prevederile Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de 

proprietari, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.36, alin.(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (3), art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/23 

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art.1. Se aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi                               

a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria, prevazut in Anexa care face parte integrata din 

prezenta hotarare. 

      Art.2. Cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L.nr.354 din 25 noiembrie 

2015. 

      Art.3. 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, Serviciului Politia Locala Alexandria, 

Directia de Sanatate Publica Teleorman, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Teleorman, 

Directia Sanitar Veterinara Teleorman si Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman. 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA, 

       CONSILIER,                                                                                SECRETAR, 
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