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HOTARARE 

 

 

Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 24 din 26 februarie 2009 privind aprobarea 

taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 6621/21.03.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate 6622/21.03.2018 al Directiei Economice si Directiei Patrimoniu 

public si privat; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor practicate in piete, targuri, oboare si 

alte locuri publice din municipiul Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile HG nr. 348/18.03.2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in 

unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile OG nr. 45/04.08.2005 privind organizarea pietei produselor agricole si alimentare, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 



 

Art.1. Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr. 24/26.02.2009 cu privire la aprobarea taxelor si 

tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria si va avea 

cuprinsul prevazut in anexa la prezenta hotarare. 

Art.2. La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 2/28.01.2010, HCL nr. 

29/30.01.2013 si HCL nr.336/24.11.2017. 

Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, SC 

Piete si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului 

Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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