
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                      

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: : recalcularea taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare pentru 
desfășurarea activității de alimentație publică

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

- referatul de aprobare nr.26835 /16.11.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr26836 / 16.11 .2020 al Directiei Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile Ordonanței Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență 

care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;
- prevederile art.3 din Normele din 29.05.2020 privind stabilirea măsurilor specifice de 

prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al 
produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul 
clădirilor unităților de alimentație public;

- prevederile art.I, punctul 4 din H.G.R nr.729 din 31 august 2020 pentru modificarea și 
completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României ;

- prevederile Hotărarii nr.31/11.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgența 
Teleorman privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de 
infectia cu COVID-19 , pe raza judetului Teleorman ;

- prevederile H.G.R nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării stării de alertă ;
- prevederile art.85, art.129, alin.(1) din O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art.139, alin (1) şi 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 Ş T E:
Art.1. Se aprobă recalcularea taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare 

pentru desfășurarea activității de alimentație publică doar pentru perioada când potrivit legislației în 
vigoare a fost permisă desfașurarea activitații.

Art.2 Recalcularea taxei se va face in baza cererii agentului economic insoțită de declarația pe 
propria răspundere privind perioada cand nu a desfășurat activitate.Suma rezultată în urma recalculării 
se va restitui sau compensa in baza solicitării agentului economic.

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Juridic Comercial, Direcției Economice, Direcției Impozite și Taxe Locale si
Directiei Politia Locala pentru cunoaştere şi punere în aplicare.     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ,
Consilier,                                   SECRETAR GENERAL,

Augustin IOAN Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr.43 din 25 noiembrie 2020
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JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.26835/16.11. 2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea recalcularii taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de 
funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Prin Ordonanța Militară nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.219/18.03.2020, partea 1, a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte 
localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Potrivit art.3 din Normele din 29.05.2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor 
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor 
unităților de alimentație publică, începând cu data de 01.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, 
servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile 
deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

Potrivit art.I, punctul 4 din H.G.R nr.729 din 31 august 2020 pentru modificarea și 
completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu 
01.09.2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în județele/municipiul București unde 
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

Potrivit Hotararii nr.31/11.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgența Teleorman  
privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de infectia cu 
COVID-19 , pe raza judetului Teleorman începand cu data de 12.10.2020 , se suspendă, pentru o 
perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de 
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și /sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, 
de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cluburilor, discotecilor, in interiorul clădirilor și se 
interzice , pentru o perioadă de 14 zile, organizarea oricărui tip de eveniment/petrecere(nunți, botezuri, 
aniversări și alte asemenea) , in spații închise și deschise.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și cererea nr.20420/11.09.2020 a agentului 
economic SC EDMA SRL, pentru a veni în sprijinul agenților economici, propun recalcularea taxei 
aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activității de 
alimentație publică, doar pentru perioada când potrivit legislației în vigoare a fost permisă 
funcționarea lor.

În conformitate cu prevederile art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1) lit.,,a’’ din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de catre Directia Juridic Comercial,
Biroul Transport Local, Taximetrie Autorizatii Comerciale a unui proiect de hotarare cu privire la 
aprobarea recalcularii taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare pentru 
desfășurarea activității de alimentație publică care impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRAGUŞIN
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
BIROUL TRANSPORT LOCAL TAXIMETRIE, 
AUTORIZAȚII COMERCIALE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR.26836 / 16.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: aprobarea recalcularii taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare 
pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Prin referatul de aprobare nr.26835/16.11 .2020 Primarul municipiului Alexandria propune 
iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea recalcularii taxei aferente vizei anuale pe anul 
2020 a autorizațiilorde funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

Necesitatea si oportunitatea proiectului

Prin Ordonanța Militară nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.219/18.03.2020, partea 1, a fost suspendată activitatea de servire și consum al produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte 
localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Potrivit art.3 din Normele din 29.05.2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor 
alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor 
unităților de alimentație publică, începând cu data de 01.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, 
servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile 
deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

Potrivit art.I, punctul 4 din H.G.R nr.729 din 31 august 2020 pentru modificarea și 
completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu 
01.09.2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă în județele/municipiul București unde 
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori.

Potrivit Hotararii nr.31/11.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgența Teleorman  
privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de infectia cu 
COVID-19 , pe raza judetului Teleorman începand cu data de 12.10.2020 , se suspendă, pentru o 
perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de 
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și /sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, 
de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cluburilor, discotecilor, in interiorul clădirilor și se 
interzice , pentru o perioadă de 14 zile, organizarea oricărui tip de eveniment/petrecere(nunți, botezuri, 
aniversări și alte asemenea) , in spații închise și deschise.

Având în vedere cele menționate mai sus, precum și cererea nr.20420/11.09.2020 a agentului 
economic SC EDMA SRL, pentru a veni în sprijinul agenților economici, propunem recalcularea taxei 
aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activității de 
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alimentație publică, doar pentru perioada când potrivit legislației în vigoare a fost permisă 
funcționarea lor.

1. Legalitatea proiectului

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată de prevederile 
următoarelor acte normative:

- prevederile Ordonanței Militare nr.1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență 
care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri;

- prevederile art.3 din Normele din 29.05.2020 privind stabilirea măsurilor specifice de 
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al 
produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul 
clădirilor unităților de alimentație public;

- prevederile art.I, punctul 4 din H.G.R nr.729 din 31 august 2020 pentru modificarea și 
completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României ;

- prevederile Hotărarii nr.31/11.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgența 
Teleorman  privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de 
infectia cu COVID-19 , pe raza judetului Teleorman ;

- prevederile H.G.R nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării stării de alertă ;
- prevederile art.85, art.129, alin.(1) din O.U.G nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea recalcularii
taxei aferente vizei anuale pe anul 2020 a autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea activității 
de alimentație publică care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                   DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV
Haritina GAFENCU Postumia CHESNOIU

BIROUL TRANSPORT LOCAL TAXIMETRIE
AUTORIZAȚII   COMERCIALE

SEF  BIROU,
Gina SELEA

Intocmit,
Mariana GRIGORE
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