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HOTĂRÂRE 

 
 Priveşte: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de interes local 
                            ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI  
                           CIMITIRELOR  
  
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 
ordinară, având în vedere: 

• expunerea de motive nr.4799/4.03.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
• raportul de specialitate nr.4800/4.03.2010 al Direcţiei Administraţie Publică Locală  şi 

Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite ; 
• avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria;  
• prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
• prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 3/2003; 

• prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse 
şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările si completările ulterioare; 

•  prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

• prevederile Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 955 / 15.06.2004; 

• prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/12 iulie 2001, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• prevederile art.169 şi170 din Legea nr.53/2001 – Codul muncii; 
• prevederile art. 7, art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. 

„a”, pct. 19, art.73 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), alin. (5), alin. (7)  

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 –  Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public  de interes 
local „ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR ” 
(SPAPTOC), ca serviciu public sub autoritatea consiliului local, cu personalitate juridică, cu 
finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, cod fiscal propriu atribuit de 
instituţiile fiscale competente, ştampilă cu însemnele serviciului şi cont propriu deschis la 
Trezoreria Municipiului Alexandria, subiect de drept civil şi comercial, cu sediul principal  in 
mun.Alexandria, str. Sos.Turnu Măgurele - Piaţa PECO şi sediul secundar în str.Libertăţii – Piaţa 
UNIRII, prin reorganizarea Serviciului Pieţe Târguri Oboare şi Compartimentului Administrare 
Cimitire din cadrul Primăriei municipiului Alexandria. 



 
 Art.2 – Serviciul Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, 
TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionarea a serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
955 / 2004, cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 348 / 2004 privind exercitarea comertului cu 
produse si servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr.1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.3 Gestiunea Serviciului Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, 
TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” se realizează prin gestiune directă. 
 
 Art.4 – (1) Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al Serviciului 
Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI 
CIMITIRELOR”, conform anexelor nr. 2  şi 3  care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
   (2) Serviciul public de interes local este condus de un director numit şi eliberat din 
funcţie conform prevederilor legale în vigoare. 
            (3) Se imputerniceşte Primarul municipiului Alexandria ca pe o perioadă determinată să 
numească cu delegaţie directorul Serviciului Public de interes local  „ADMINISTRATIA 
PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” până la ocuparea prin concurs 
a postului. 
  (4) Personalul necesar funcţionării Serviciului Public de interes local 
„ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” va fi 
asigurat prin preluarea personalului Serviciului Pieţe Târguri Oboare şi Compartimentului 
Administrare Cimitire din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, menţinându-se aceleaşi 
drepturi avute la vechiul loc de muncă. Posturile nou înfiinţate vor fi ocupate prin concurs, în 
condiţiile legii. 
 
 Art. 5 – (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de interes local 
„ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” se 
elaborează anual de către acest serviciu şi se aprobă de către Consiliul Local al municipiului 
Alexandria, odată cu aprobarea bugetului local al municipiului Alexandria. 
 (2) Veniturile Serviciului Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, 
TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR” se constituie prin încasarea de la 
beneficiari sub formă de taxe forfetare, chirii mese şi tonete pieţe şi cupolă, taxă parcare şi taxe 
cimitire şi după caz, din subvenţii de la bugetul local al municipiului Alexandria, în condiţiile 
legii, cu respectarea urmatoarelor principii: 

a) asigurarea autonomiei financiare a Serviciului Public de interes local 
„ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI 
CIMITIRELOR”; 

b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; 
 (3) Finanţarea investiţiilor necesare desfăşurării activităţii aferente se va face cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea 
investiţiilor publice. 
 
 Art. 6  - (1) Se aprobă  darea in administrare a bunurilor mobile şi imobile ce aparţin 
domeniului public şi privat al municipiului Alexandria, necesare desfăşurării activităţii Serviciul 
Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI 
CIMITIRELOR”, conform anexelor nr. 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Patrimoniul, personalul, documentele de gestiune şi resurse umane, vor fi preluate prin 
protocol în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  
 
  Art. 7  - (1) Contractele privind închirierea meselor din pieţe, aflate în derulare până la 
aceasta dată, vor fi preluate, urmărite şi încasate, începând cu data de  15 aprilie 2010 de Serviciul 



Public de interes local „ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI 
CIMITIRELOR “. 
  (2) Sumele încasate vor reprezenta venituri proprii ale Serviciului Public de interes local 
 „ ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR “. 
 
      Art. 8 –  (1) Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de 15 APRILIE 2010. 
           (2) Orice modificare sau completare a prezentei hotărâri se va face numai prin hotărâre a 
Consiliului local la municipiului Alexandria, adoptată cu respectarea prevederilor legale. 
 (3) Incetarea existenţei ca persoană juridică a Serviciului Public de interes local 
„ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR”, poate 
interveni pentru motive temeinice, cum ar fi imposibilitatea realizării scopului pentru  care a fost 
înfiinţat, divizarea sau încetarea existenţei persoanei juridice, comasarea sau când ia fiinţă o nouă 
persoană juridică şi se va face prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 
 Art. 9  Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria să întreprindă toate măsurile 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri. 
 
 Art. 10 - Prin grija Serviciului Secretariat – Administrativ prezenta hotărâre va fi 
transmisă  Instituţiei Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Compartimentului  Resurse Umane Funcţii Publice şi Pregătire 
Profesională, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi Serviciului Public de interes local 
„ADMINISTRATIA PIETELOR, TARGURILOR, OBOARELOR SI CIMITIRELOR”, pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 CONSILIER,             CONTRASEMNEAZA: 

                       Ovidiu Oană                                                                                SECRETAR, 
                     Jr. Iulian Purcaru 
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