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Privește: aprobarea modalitații de comercializare coroane funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria 

 

         Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman intrunit in ședintă ordinară, având 

in vedere: 

          - referatul de aprobare nr.16581 /29.07.2019 al Primarului Municipiului Alexandria; 

          - raportul de specialitate nr.20647/18.09.2019 al Direcției Juridic, Comercial; 

          - procesul verbal nr.18640/22.08.2019 privind dezbaterea publica a proiectului de hoatarare cu 

privire la aprobarea modalitații de comercializare coronae funerare, sicrie si cruci in municipiul 

Alexandria; 

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

Alexandria; 

          - prevederile art.5, alin.(3), lit.b din O.G.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          - prevederile art.85, art.129, alin.(1) din O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; 

            În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit. “a” din O.U.G. 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

 

         H O T Ă R Ă Ș T E: 

         Art.1. Coroanele funerare, sicriele si crucile se vor comercializa in spații special amenajate 

dotate cu geamuri fumurii. 

         Art.2. Se interzice expunerea in fața magazinului si pe fațada acestuia a coroanelor funerare, 

sicrielor si crucilor. 

         Art.3. In Piata Centrală coroanele se vor comercializa fară a fi expuse la vedere. 

         Art.4. Firma pentru publicitate expusă pe magazin sau in zona acestuia nu va contine insemne 

funerare (sicrie, cruci, etc.). 

         Art.5. Prevederile prezentei hotărâri intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2020. 

         Art.6. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționeaza cu suspendarea activitații 

până la intrarea in legalitate. Constatarea si aplicarea contravențiilor se fac de către Poliția Locală. 

         Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria și tuturor 

agenților economici din domeniu  pentru cunoaştere şi punere în aplicare.   
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