
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

 
Priveste: modificare 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 18686/28.09.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul comun nr. 18687/28.09.2010 al Directiei Valorificare Administrare Patrimoniu si 
Directiei Buget Finante Impozite si Taxe din cadrul Primariei Alexandria; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
 -prevederile HGR nr. 348/18.03.2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de 
piata in unele zone publice; 
 -prevederile OGR nr. 45/04.08.2005 privind organizarea pietei produselor agricole si 
alimentare; 
 -prevederile art. 58 si art. 59 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 c si alin (4) lit c din legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si (2) lit c si ale art. 115 alin (1) lit b din legea nr. 215 
din 23 aprilie 2001 a adminitratiei 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 
care va avea urmatorul continut: 

TAXE şi TARIFE 
ce se vor practica în pieţe, târguri, oboare şi alte locuri publice 

1.Intrarea în pieţe , târguri şi oboare şi alte locuri publice: 
(lei pentru mijloc de transport sau persoană) 
a) Autoturisme………………………………………………………….. 5,00 lei (RON) 
b) Autoturisme cu semiremorcă, microbuze……………………………. 7,00  lei 
c) Autovehicule cu tonaj mare, tractoare cu remorcă…………………..10,00 lei. 
d) Vehicule cu tracţiune hipo …………………………………………… 3,00 lei 



e) Motociclete, triciclete, triciclu…………………………………………3,00 lei 
f) Motoare, cărucioare …………………………………………… … ...   3,00 lei  

2. Vânzare animale: (pentru fiecare animal pe zi) …………………………  …..10,00 lei 
3. Vânzare  animale companie şi ornament: …………………………………..  5,00 lei/zi 
4. Vânzare păsări ( lei/bucată):…………………………………………….. …..  1,0 lei/zi/bucată  
5. Vânzare peşte(Hală Peşte)…………………………………………15,00 lei/zisau 350 lei/lună 
6. Pentru vânzare la mesele de pe platoul pieţelor, târgurilor şi oboarelor şi pentru    
    ocuparea platourilor publice în funcţie de produs: 

a) Mese ocupate de producători agricoli .........................................Masa mare =7,00lei/zi 
                                                                                                       Masa mică=5,00 lei/zi 

b) Mese ocupate de producători agricoli  cu verdeaţă, seminţe,  
alte produse (borş  şi zeamă de varză )………………………………………...5,0 lei/zi 

c) Mese ocupate de agenţi economici……………………150 lei/luna/contract-masa mica                        
                                                                                       2oo lei/luna/contract–Masă mare  

d) Mese pentru vânzare ouă producători agricoli……………………………….. 3,00 lei/zi 
e) Mese pentru vânzare ouă agenţi economici…………………… ………….   15,00 lei/zi 
f) Produse comercializate de agenţi economici(alţii decât producătorii agricoli)  

numai în perioade şi locuri avizate de primar……………………….........10,00 lei/zi/mp 
g) Pepeni, cartofi, varză,struguri(vrac)etc………………………………..…..5,00 lei/mp/zi 
h) Spatiu/teren pentru producatori agricoli care comercializeaza rasaduri......5,00 lei/zi/mp 
i) Mese ocupate de producatorii agricoli in Piata Peco.........................................5,00 lei/zi 
j) Mese ocupate de agentii economici in Piata Peco............................150 lei/luna/contract  

7. Pentru vânzarea de produse agricole pt producători particulari(pe platourile publice lei/zi) : 
 a)   Sac, ladă ............................................................................................................1,00 lei/zi 
 b)   găleată, cutie (alte ambalaje )………………………………………………….1,00 lei/zi 
8. Pentru vânzare la mesele din interiorul cupolei(tarife pentru o masă): 
 a)   mese ocupate de producători agricoli……………………………………5,00 lei/zi/masă 
 b)   mese ocupate de agenţi economici…………………….……  150 lei/luna/contract/masa        
9. Pentru vânzare flori şi coroane atât la mesele din interiorul cupolei cât şi pt. platforma pieţei: 
 a)   agenţi economici ………………………………………..............150 lei/luna/contract/masa  
 b)   producători particulari….....………………………….……...........................3,00 lei/mp/zi 
 c)   producători particulari/agenţi economici pentru vânzare flori în ghiveci.….10,00 lei/mp/zi   
10.Pentru vânzare produse lactate în locuri special amenajate: 
 a)   mese ocupate de agenţi economici............................................................20,00 lei/zi/masă 
 b)   mese ocupate de producători agricoli.......................................................12,00 lei/zi/masă 
11.Pentru vânzare produse apicole -Platformă Piaţă............................................10,00 lei/zi/masă  
                                                            - Cupolă ...........................................................10,00 lei/zi/masă            
12. Pentru prestări de servicii:(închirieri lei/zi/buc) 
 a)   balanţe, cântare cu greutati pentru producatori agricoli.....…..…………..5,00 lei/zi/bucată 
 b)   masă pliantă …………………………………………………............…. 5,00 lei /zi/buc lei 
 c)  stand expozitie si vanzare pentru producatori agricoli........................................10,00 lei/zi 
 d) balante,cantare cu greutati pentru agenti economici..........................................10,00 lei/zi/buc 



13.Spaţiile de depozitare aparţinând meselor din cupolă, în cazul în care nu sunt 
închiriate:………………………………………………………………........................………3,00 lei/zi 
14.Tarife pentru închirierea spaţiului de întâmpinare 
(lăţimea spaţiului de întâmpinare să nu depăşească 0,5 m, iar expunerea verticală de la nivelul mesei să 
nu depăşească 0,5 m) …………………………… ……. ……………………..   5,00 lei/zi-în faţa mesei                
                                                                                                                              - 3,00 lei/zi-lateral masă 
15. Pentru folosirea platourilor publice de către agenţi economici(S.C., P.F., A.F.) în scopul 
amplasării de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete) cu avizul primarului: 
 a)   în târg săptămânal .................................................................................................2,5 €/mp/zi 
 b)   comerţ stradal…………………………………………….....................……….. 2,5 €/mp/zi 
16.Tarife pentru inchirierea spatiului/terenului de catre  agentii  economici/producatori  particulari 
care comercializeaza puiet pomicol...................................................................................10,00 lei/zi/mp 
17. Ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din exercitarea meseriilor şi altor 
îndeletniciri autorizate: 
a)piaţa centrală: -pentru obiecte al cariu pret este estimat  la peste 20,00 lei/obiect.......20,00 lei/masa/zi 
                           -pentru obiecte al caruie pret este estimat sub 20,00 lei/obiect .............5,00 lei/masa/zi 
b)piaţa PECO  :  -pentru obiecte al cărui preţ este estimat  la peste 20,00 lei/obiect......20,00 lei/masa/zi 
                           -pentru obiecte al cărui preţ este estimat sub 20,00 lei/obiect................5,00 lei/masa/zi 
18. Vânzarea autovehiculelor de ocazie (numai în locuri autorizate) târg săptămânal: 
 a)   biciclete ………………………………………………………………….………5,00 lei/buc 
 b)   motorete …………………………………………………………………….…..7,00  lei/buc 
 c)   motociclete ………………………………………………………….………..  .10,00 lei/buc 
 d)   autovehicule până la 3,5 tone…………………………………………………..15,00 lei/buc 
 e)   autovehicule cap. 3,5-7 tone……………………………………………………30,00 lei/buc 
 f)   autovehicule peste 7 tone ……………………………………………...……….45,00 lei/buc 
19. Instalarea sau folosirea de către agenţi economici a unor panouri publicitare în pieţe, târguri 
şi oboare: 
 a)   instalare ………………………………………………………………........................5,00 lei 
 b)   folosire ………………………………………………………….......................3,00 lei/mp/zi 
20. Ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie: ( vânzarea  de  piese   rezultate    din 
dezmembrări, de obiecte second hand, ceramice, etc ) 
 -târg (săptămânal , lunar)…………………………………………………..........…2,00 lei/mp/zi 
21. Folosire cabină WC: 
 a) taxă utilizare ………………………………………………………….......…1,00 lei/persoană 
 b) taxa utilizare pentru comercianti/producatori.............................................1,00 lei/zi/persoana 
22. Folosirea platourilor pentru amplasarea de jocuri distractive(căluşei, etc): 
 a) pentru suprafeţe până la 100 mp ………………………………………..………3,00 lei/mp/zi 
 b) pentru suprafeţe între 100-1500 mp …… .  ………………………….….…......2,00 lei/mp/zi 
 c) pentru suprafeţe mai mari de 1500 mp………………………….……………....1,00 lei/mp/zi 



23.Terenuri ocupate de parcări amenajate sau locuri publice autorizate pentru parcarea 
autovehiculelor  personale: 
a)tarif orar pentru parcare str.C. Brâncoveanu, între Str.Dunării şi str.Carpați (între orele 8,00 şi 18,00 
de luni pana vineri si orele 8,00‐12,00 sambata,duminica).........................................................2 lei/ora 

b)abonament pentru agentii economici..............................................................................200 lei/luna/loc 
c)tarif  pentru parcare(în spatele Hotelului Parc)…………………………………........……2,00 lei/oră. 
d)tarif zilnic pentru parcari.......................................................................................................10,00 lei/zi 
24. Folosirea platourilor, platformelor şi locurilor publice cu ocazia bâlciurilor şi altor 
sărbători: 
a) Instalarea de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, grătare ) pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică………………………………………………………………….…..….3,00 lei/mp/zi 
b) Instalarea de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete) pentru comercializarea altor 
produse(mărfuri industriale)……………………………………………....………….……2,00 lei/mp/zi 
c) Folosirea platourilor pentru amplasarea de jocuri distractive………….…………..2,00 lei/mp/zi 
d) Taxă de utilizare a locurilor publice din bazarul-obor ocupate de autovehicul pentru expunerea 
de produse de orice fel, destinate vânzării ……………………………………………..….2,00 lei/mp/zi 
e) Taxa masa beton...........................................................................................................10,00 lei/zi 
 
 Art.2- Celelalte prevederi ale HCL nr. 24/26.02.2009 raman neschimbate. 
 
 Art.3-Se imputerniceste Dna. Dumitrescu Cornelia,reprezentant din partea Consiliului Local al 
municipiullui Alexandria in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Piete si Targuri Alexandria SRL, 
pentru ducerea la indeplinire a  prezentei hotarari. 
 
 Art.4-Incepand cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 02/28.01.2010 
cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 24/26.02.2009. 
 
 Art.5-Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei  Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,Dnei 
Dumitrescu Cornelia, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Alexandria in A.G.A. a SC 
Piete si Targuri Alexandria SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      
                            Consilier                                                                                 
                                                                                                                  CONTRASEMNEAZA 
                     OVIDIU OANA                                                                               Secretar                                        
 
                                                                                                                 Jr. IULIAN PURCARU 
Alexandria 
Nr.204 din 30 septembrie 2010 


