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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂRE 
 
Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013 privind aprobarea 
regulamentului pentru desfasurarea activităţii de alimentaţie publică pe  raza municipiului 
Alexandria 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 
ordinară, având în vedere: 
-expunerea de motive nr. 4989/26.02.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul comun de specialitate nr. 4990/26.02.2013 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Buget 
Finanţe Taxe şi Impozite şi Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei 
Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;                                                                                                                                                                     
-prevederile art. 5, alin (1) si (2) şi art. 73 din Ordonanţa nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă modificată si actualizată; 
-prevederile art. 268 alin. (5) şi (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată si 
actualizată; 
-prevederile H.G.R. nr.843/1999  privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică 
neincluse în structurile de primire turistică; 
-prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, modificată si actualizată; 
-prevederile art. 39, alin.(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/23 
aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art.1. Se modifica si se completeaza art. 5 din H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013  
privind  Regulamentul pentru desfasurarea activităţii de alimentaţie publică pe  raza municipiului 
Alexandria si va avea urmatorul cuprins:  

“Art.5 (1) Pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica solicitantul va depune la Registratura Primariei municipiului Alexandria o cerere pentru 
eliberarea autorizatiei de functionare – formular tip – anexa nr. 2, insotita de urmatoarele 
documente: 

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 
- anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 

privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii 
nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea in Registrul Comertului a 
persoanelor fizice, asociatiilor familiale  şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

- act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 
menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. 
nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 



- actul de deţinere legală a spaţiului; 
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului conform Hotărârii nr.843/1999 privind 
numărul de locuri pentru consumatori – anexa nr 5; 
- declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind indeplinirea cerintelor ce 
trebuiesc indeplinite, prevazute la art.5, alin.(2), pentru eliberarea autorizatiei de alimentatie 
publica – formular anexa nr. 4; 
- acordurile vecinilor dupa cum urmeaza: 

a) pentru unitatea amplasata in zona de case a municipiului sa prezinte acordul proprietarilor 
imobilelor cu caracter de locuinta cu care se invecineaza in dreapta, stanga si spatele unitatii si a 
celor situate de cealalta parte a drumului corespondent unitatii. 

 b) pentru unitatea amplasata la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor cladiri 
colective, schimbarea destinatiei spatiului fata de destinatia initiala, conform proiectului initial al 
cladirii, se poate face numai cu avizul comitetului executiv si cu acceptul proprietarilor direct 
afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical. 

Refuzul unui vecin de a-si da acordul pentru desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica va fi analizat in sedinta de Consiliu Local, care va hotari eliberarea sau nu a autorizatiei 
pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica. 

(2) Cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt: 
     a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu conţinutul 
certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea regulamentului local de 
urbanism. 
     b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, 
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru. 
     c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de protecţie a 
vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor precum şi a mediului. 
     d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de 
activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, conform prevederilor O.G. 
nr.99/2000, republicată. 
     e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică. 
     f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa fel încât 
funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care 
locuiesc în zona amplasamentului unităţii. 
     g) Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv. 
     h) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul localului cât şi 
pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea 
serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor 
legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 0100. 

În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma de pază şi 
protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare repetată a liniştii şi ordinii publice, 
Primăria Municipiului Alexandria îşi rezervă dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a 
retrage autorizaţia de funcţionare.” 

Art. 2. Se modifica si se completeaza art. 6 din H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013  
privind  Regulamentul pentru desfasurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza municipiului 
Alexandria si va avea urmatorul cuprins:  

“Art.6 Pentru vizarea anuala a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică solicitantul va depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria o cerere pentru 
vizarea autorizaţiei de funcţionare – formular tip – anexa nr.2, însoţită de următoarele 
documente: 

- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 



- anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 
privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii 
nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea in Registrul Comertului a 
persoanelor fizice, asociatiilor familiale  şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

- act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 
menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. 
nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 

- actul de deţinere legală a spaţiului; 
- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului conform Hotărârii nr.843/1999 privind 

numărul de locuri pentru consumatori – anexa nr 5. 
 In cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria municipiului 
Alexandria atunci când situaţia o cere poate anula sau suspenda autorizaţia de funcţionare, în 
baza referatului întocmit de Poliţia Locală. 

Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către 
Poliţia Locală a municipiului Alexandria.” 

Art.3. Se modifica si se completeaza art. 9 din H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013  
privind  Regulamentul pentru desfasurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza municipiului 
Alexandria si va avea urmatorul cuprins:  

“Art. 9 Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care 
se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare“. 

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 10 din 30 ianuarie 2013  privind  Regulamentul 
pentru desfasurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza municipiului, raman neschimbate. 
            Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, Poliţiei Locale a 
municipiului Alexandria şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.     
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