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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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. 

 

Prin Expunerea de motive nr. 6621/21.03.2018, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 

24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 

publice din municipiul Alexandria. 

Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 

24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 

publice din municipiul Alexandria,  este oportuna si legala, drept pentru care se va initia proiectul de 

hotarare propus care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi depus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiul Alexandria.  

Anexa la HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, 

oboare si alte locuri publice din municipiul Alexandria, se propune  a se modifica si completa dupa cum 

urmeaza:eliminarea taxarii diferentiate care a fost perceputa diferentiat in functie de dimensiunea 



meselor inchiriate pentru desfasurarea activitatilor de comert si eliminarea taxarii lunare, mentinandu-

se taxarea zilnica. Modificarile propuse sunt necesare urmare achizitionarii de mese noi cu o dimensiune 

unica pentru care este stabilit un singur tarif, iar in ceea ce priveste achitarea lunara a tarifului de 

inchiriere, s-a constatat ca nu mai este eficient din punct de vedere economic, mentinandu-se taxarea 

zilnica, la aceeasi valoare ca si pana acum.  

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea modificarii si completarii anexei la HCL 

nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri 

publice din municipiul Alexandria.  

Apreciem ca prezentul proiect este necesar a se aproba pentru o mai buna gestionare a bunurilor 

proprietate publica a Municipiului Alexandria si dotarilor utilizate pentru furnizarea serviciului de 

administrare a domeniului public si privat.  

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Motivarea este evidenta avand in vedere necesitatea indeplinirii urmatoarelor obiective:  

� îmbunătăţirea condiţiilor de desfasurare a activitatii comerciale de catre agentii economici din 

municipiul Alexandria;  

� îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

� dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

� protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

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

alte locuri publice din municipiul Alexandria; 



• 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; 

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit Raportul de specialitate la 

propunerea de modificarea si completareaHCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor 

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

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 
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