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CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 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.3933/20.02.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul comun de specialitate nr.3934/20.02.2019 al Directiei Juridic Comercial; 

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

Alexandria;                                                                                                                                                                      

- prevederile HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi 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. I. Se modifica si se completeaza art.58 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins:  

           Art.58 Pentru vizarea anuala a autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica, solicitantul va depune la registratura Primariei municipiului Alexandria, cerere 



pentru vizarea autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, 

formular tip anexa nr.1 la prezenta hotarare, insotita de urmatoarele documente: 

- declaratie  pe propria raspundere  -  formular tip anexa nr.2 la prezenta hotarare; 

- certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – 

in original; 

- autorizatia de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica – in original. 

         Art. II. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea art.V din HCL nr.108/28 septembrie 2016 

privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea 

regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in 

municipiul Alexandria. 

        Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul 

Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate. 

        Art. IV. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei Juridic Comercial, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.      

 

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA, 

       CONSILIER,                                                                                SECRETAR, 

               Curea Gina Georgeta                                                                       Jr. Iulian PURCARU 
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