
ROMÂNIA 

JUDEŢULTELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte : aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele si mobilier urban pe raza 
municipiului Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă 
extraordinară, având în vedere:

- referat de aprobare nr.27259/19.11.2020 al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.27260/19.11. 2020 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108 lit. „c”, art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „a” din O.U.G. nr.

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României;
- prevederile art. 333 şi art. 362, alin. (1) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al 

României.
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit. „a” și art. 139, alin. (3) lit. „g” din O.U.G nr.

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă regulamentul pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban cu caracter 
provizoriu pe raza municipiului Alexandria, prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 49/30 martie 2012 si H.C.L. 
nr. 215/13 iulie 2020.

Art.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotârăre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, Secretar General,

Ioan AUGUSTIN Alexandru Răzvan CECIU

A L E X A N D R I A
Nr. 60 / 25 noiembrie 2020



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 27259/19.2020

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier
urban pe raza municipiului Alexandria.

În urma solicitărilor agenților economici ce dețin spații comerciale pe raza municipiului Alexandria se 
impune stabilirea unui regulament pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban cu caracter 
provizoriu pe raza municipiului Alexandria.

În conformitate cu prevederile art. 108 lit. „c”, art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, am 
constatat că solicitările sunt oportune, motiv pentru care se impune aprobarea regulamentului precizat.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcția
Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe raza municipiului Alexandria.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR, 

VICTOR  DRĂGUŞIN



JUDETUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECŢIA PATRIMONIU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL 
Nr.27260/19.11 .2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte : aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban pe 
raza municipiului Alexandria.

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Prin referatul de aprobare nr. 27259/19.11.2020, primarul municipiului Alexandria propune întocmirea unui 
proiect de hotărâre cu privire la aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban 
pe raza municipiului Alexandria.

La solicitarea agenților economici, în decursul anului se dorește desfasurarea unor activitati de comercializare 
a produselor pe terenurile apartinand domeniului public/privat din fata spațiilor detinute de comerciantii autorizati 
conform prevederilor legale, unde aceștia își vor desfășura activitatea.

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ

Scopul proiectului de hotărâre este valorificarea terenului aparținând domeniului public/privat al municipiului
Alexandria, prin atribuirea terenurilor agenților economici din zona mai sus menționată, in vederea desfășurării 
activității in decursul anului.

Tariful practicat este stabilit prin „Regulamentul pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban cu
caracter provizoriu pe raza municipiului Alexandria”.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI

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

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 108, lit. „c”, art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. (9) lit. „a”, art. 196, alin.

(1) lit. „a” și art. 139, alin. (3) lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi 
completările ulterioare;

4. EŞALONAREA ÎN TIMP

Terenurile vor fi repartizate în baza unor cereri adresate de agenții economici ce dețin spații comerciale
de profil situate pe raza municipiului Alexandria, în regim de închiriere în perioade fractionate sau pe toata perioada 
anului.



Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României, s-a întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea
„Regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban cu caracter provizoriu pe raza municipiului
Alexandria”, care împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria.

DIRECŢIA PATRIMONIU DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv, Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv,

Postumia CHESNOIU



Anexa la
JUDEȚUL TELEORMAN H.C.L. nr. 60 /25 noiembrie 2020 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Regulament pentru amplasarea de mese, umbrele și mobilier urban 
cu caracter provizoriu pe raza municipiului Alexandria.

Elementele de mobilier urban cu caracter provizoriu, mesele și umbrelele ce se vor amplasa pe raza 
municipiului Alexandria, vor respecta următoarele reguli:

1. Terenurile se vor atribui numai la agenții economici care dețin spații comerciale în zonă, în fața spațiilor 
ocupate de aceștia.

2. Numărulmaximdemăsuțeamplasatesevaîncadra înperimetruldin fațaspațiului comercial.
3. Mesele, scaunele, respectiv umbrelele vor fi de aceeași culoare și cu aceleași înscrisuri pentru un agent 

economic.
4. La sfârșitul programului, amplasamentul va fi eliberat de obiectele de mobilier amplasate pe el, în caz contrar 

agentul economic are obligația de a asigura pazaacestora.
5. Programul de funcționare va fi 08:00 – 23:00.
6. Este interzisă folosirea oricăror surse sonore.
7. Se vor servi băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare, înghețată, produse alimentare, ceai, cafea, cu respectarea 

normelor sanitare în vigoare.
8. Societățile care vor ocupa terenurile vor fi direct responsabile de folosirea unui limbaj civilizat de către

consumatori și de a nu produce diverse zgomote, pentru a nu deranja locatarii blocurilor învecinate/ 
proprietarii invecinați.

9. Este interzisă amplasarea de chioșcuri, copertine, vitrine și lăzi frigorifice; aprovizionarea și servirea se va 
face din interiorul spațiului comercial.

10. Prin amplasarea obiectelor de mobilier nu se vor bloca căile de acces și circulația pietonală.
11. Tariful pentru folosirea terenului în scopul mai sus menționat va fi de 0,25 lei/mp/zi.
12. Închirierea se poate face fractionat sau pe toata perioada anului, după această dată

chiriașulavând obligația de a elibera și de anu folosi sub nici o formă suprafațade teren ce face obiectul
contractului.

13. Terasele vor fi mobilate cu jardiniere cu plante și alte elemente decorative (pergole, fântâni arteziene, etc.) 
pentru crearea unui mediu plăcut.

14. Iluminatul va fi de tip decorativ și se va face din spațiul propriu al agentului economic.
15. Este interzisă amplasarea mobilierului înfațaspațiiloraltoragenți economici fără acordul acestora.
16. Municipiul Alexandria nu răspunde pentru eventuale pagube produse de persoane meselor, 

umbrelelor mobilierului urban situat pe raza municipiului.
17. Prevederile prezentei hotarari se completeaza de drept cu actele normative privind   combaterea 

infectarii cu SARS-COV-2.

Consilier,

Ioan AUGUSTIN




