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          RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Priveşte: modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de piaţă in 

municipiul Alexandria          

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

 Prin expunerea de motive nr._____________/________2019, Primarul municipiului 

Alexandria propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei la 

H.C.L. nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale si  a serviciilor de piaţă  in  municipiul Alexandria.         

 Potrivit regulamentului si legislatiei in vigoare, autorizatia de functionare privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica se vizeaza anual pana la 31 martie, dupa care se percep majorari de 

intarziere. 

Avand in vedere ca pentru vizarea anuala a autorizatiei de functionare privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica se solicita in copie aceleasi documente care au stat la baza eliberarii 

autorizatiei, pentru o mai buna aplicare si punere in practica a prevederilor regulamentului, atat de catre 

aparatul de specialitate, cat si de catre agentii economici, este necesara si oportuna modificarea si 

completarea anexei la H.C.L nr.140 din 20 aprilie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria, 

dupa cum urmeaza: 

Art.1 Se modifica si se completeaza art.58 din anexa la H.C. L. nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale si 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: 

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

b.  certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local 

– in original; 

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

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

- 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), art. 45, alin. (1) şi (3), art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 

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

    Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/23.04.2001 a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 

specialitate cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale si a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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