
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                   

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte: modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea 
regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 

serviciilor de piață în municipiul Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 39139/ 19.05.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 39141/ 19.05.2022 al Directiei Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederi HCL nr. 140/ 20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul 
Alexandria;

- nota de fundamentare nr. int. 727/17.05.2022 a Direcției Arhitect Șef privind modificarea 
comisiei de verificare în teren a compatibilității documentelor depuse cu situația existentă la locul 
desfășurării activității în vederea obținerii acordului pentru desfășurarea activităților comerciale și 
a serviciilor de piață, respectiv eliberarea/vizarea autorizației de funcționare privind desfășurarea 
activității de alimentație publică în municipiul Alexandria;

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 85, art. 129, alin. (1) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.139, alin (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. Se modifică si se completează art. 13 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 
serviciilor de piață în municipiul Alexandria și va avea următorul cuprins:
,, Art. 13. Referatul cu propunere de eliberare a acordului de funcționare, întocmit în baza 
procesului verbal de constatare și a documentației depuse va fi semnat de către șef birou – Biroul 
Tranport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale, director – Direcția Juridic, Comercial și șef 
birou – Biroul arhitectură urbană și amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări, 
iar în lipsa acestuia un reprezentant din cadrul Biroului arhitectură urbană și amenajarea 
teritoriului, documentații urbanism și autorizări.”

Art. II. Se modifică și se completează art. 45 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a 
serviciilor de piață în municipiul Alexandria și va avea următorul cuprins:



,, Art. 45. Referatul cu propunere de eliberare/vizare a autorizației de funcționare privind 
desfășurarea activității de alimentație publică, întocmit în baza procesului verbal de constatare și a 
documentației depuse va fi semnat de către către șef birou – Biroul Tranport Local, Taximetrie, 
Autorizații Comerciale, director – Direcția Juridic, Comercial și șef birou – Biroul arhitectură 
urbană și amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări, iar în lipsa acestuia un 
reprezentant din cadrul Biroului arhitectură urbană și amenajarea teritoriului, documentații 
urbanism și autorizări.”

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea 
regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață 
în municipiul Alexandria cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va 
fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului
municipiului Alexandria, Direcției Juridic, Comercial și Biroului arhitectură urbană și amenajarea 
teritoriului, documentații urbanism și autorizări pentru cunoaştere şi punere în aplicare.     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ,                        
Consilier,                                SECRETAR GENERAL,

Ene Ionela Cornelia Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 143 din 30 mai 2022



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

DIRECTIA ARHITECT SEF

nr. inf l&t17.os.2o2z

NOTA DE FUNDAMENTARE
Priveste: modificarea comisiei de verificare in teren a compatibilitdlii documentelor depuse cu situalia

existentd la locul desfdgurdrii activitdtliiin vederea oblinerii acordului pentru desfdgurarea activitdlilor

comerciale 9i seruiciilor de piald, respectiv eliberarea/vizarea autorizaliei de funclionare privind

de sfdsurarea activitdlii de alimentalie publica in municipiului Alexand ria

Avdnd in vedere modificirile aduse organigramei Primariei municipiului Alexandria, in prezent Direclia
Arhitect $ef cuprinde Biroul arhitecturi urbani si amenajarea teritoriului, documentafii urbanism gi

autoriziri in cadrul cdruia

terminarea lucrdrilor, pentru eficientizarea activititii DirectieiArhitect $ef propun urmitoarele:

desfigurarea activitifilor comerciale 9i a serviciilor de piati in municipiul Alexandria, prin inlocuirea

,,Compartiment Urbanism" cu ,,Biroul arhitecturd urhand Si amenajarea teritoriului, documentalii urbanism 9i
autorizdrl':

art, ll gi art, Vll din H.C.L, nr. 258 din 28 septembrie 2017, prin inlocuirea ,,arhitectul 9ef al Primdriei
municipiului Alexandria" cu ,,9ef birou - Biroul arhitecturd urband si amenajarea teritoriului, documentalii
urbanism gi autorizdri' ;

constituirea comisiei de verificare in teren a compatibilitdlii documentelor depuse cu situalia existentd la locul
desfdqqrdrii activitdtlii in vederea oblinerii acordului pentru desfdgurarea activitalilor comerciale gi seruiciilor de
pialdtiespectiv eliberarea/vizarea autorizaliei de funclionare privind desfdgurarea activititlii de alimentalie publicit

in'municipiului Alexandria ", prin inlocuirea d-nei Daniela EPURE-gef birou cu d-na Nicoleta Lorena TEC$OR-
,"' consilier debutant.

Fa[a de cele maisus prezentate, vd rog dispuneli,



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.39139/19.05. 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 
2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria

Prin HCL nr. 140/20 aprilie 2016 s-a aprobat regulamentul privind organizarea și 
desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

Prin nota de fundamentare nr. int.727/17.05.2022 a Direcției Arhitect Șef, având in 
vedere modificările aduse organigramei Primăriei municipiului Alexandria, se propune 
modificarea articolelor referitoare la ,, Compartiment Urbanism”, prin înlocuirea cu ,, Biroul 
arhitectură urbană si amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări” și înlocuirea 
,, arhitectul șef al Primăriei municipiului Alexandria ” cu ,, șef birou - Biroul arhitectură urbană 
si amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări ”.

În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1) lit. ,,a’’ din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, propun elaborarea de catre Direcția Juridic Comercial, Biroul Transport Local, 
Taximetrie Autorizații Comerciale a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și 
completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind 
organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul 
Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUŞIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
BIROUL TRANSPORT LOCAL TAXIMETRIE, AUTORIZAȚII COMERCIALE
NR. 39141/ 19.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 
2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților 

comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. 39139/19.05.2022, primarul municipiului Alexandria 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la 
HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

Prin nota de fundamentare nr. int.727/17.05.2022 a Direcției Arhitect Șef, având in 
vedere modificările aduse organigramei Primăriei municipiului Alexandria, se propune 
modificarea articolelor referitoare la ,, Compartiment Urbanism”, prin înlocuirea cu ,, Biroul 
arhitectură urbană si amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări” și înlocuirea 
,, arhitectul șef al Primăriei municipiului Alexandria ” cu ,, șef birou - Biroul arhitectură 
urbană si amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări ”.

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune modificarea și completarea 
anexei la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria, după 
cum urmează:

Se modifică și se completează art. 13 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și 
a serviciilor de piață în municipiul Alexandria și va avea următorul cuprins:
,, Art. 13. Referatul cu propunere de eliberare a acordului de funcționare, întocmit în baza 
procesului verbal de constatare și a documentației depuse va fi semnat de către șef birou –
Biroul Tranport Local, Taximetrie, Autorizații Comerciale, director – Direcția Juridic, 
Comercial și șef birou – Biroul arhitectură urbană și amenajarea teritoriului, documentații 
urbanism și autorizări, iar în lipsa acestuia un reprezentant din cadrul Biroului arhitectură 
urbană și amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări.”

Se modifică și se completează art. 45 din anexa la HCL nr. 140/20 aprilie 2016 
pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și 
a serviciilor de piață în municipiul Alexandria și va avea următorul cuprins:
,, Art. 45. Referatul cu propunere de eliberare/vizare a autorizației de funcționare privind 
desfășurarea activității de alimentație publică, întocmit în baza procesului verbal de constatare 
și a documentației depuse va fi semnat de către către șef birou – Biroul Tranport Local, 



Taximetrie, Autorizații Comerciale, director – Direcția Juridic, Comercial și șef birou – Biroul 
arhitectură urbană și amenajarea teritoriului, documentații urbanism și autorizări, iar în lipsa 
acestuia un reprezentant din cadrul Biroului arhitectură urbană și amenajarea teritoriului, 
documentații urbanism și autorizări.”

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

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și compeltările 
ulterioare.

Având în vedere cele expuse , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07. 2019 
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 
raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la 
HCL nr. 140/20 aprilie 2016 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

DIRECTOR  EXECUTIV, 
Postumia CHESNOIU

ȘEF BIROU,
Gina SELEA

Întocmit,
Badea Andreea


