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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare 

si  

 functionare.  

 

 In considerarea dispozitiilor legale referitoare la organizarea targurilor specializate pentru grupe 

de produse individualizate in zonele publice, precum si existenta unei piete auto de nivel constant pe raza 

municipiului, se propune infiintarea Targului auto saptamanal. 

 Prin infiintarea acestui targ specializat se va raspunde si solicitarilor vanzatorilor si 

cumparatorilor, exercitandu-se totodata si un comert civilizat, desfasurat intr-un cadru organizat.  

 Se propune desfasurarea Targului auto saptamanal pe amplasamentul targului obor, deoarece 

apreciem ca este o locatie adecvata ca pozitionare si dimensiuni. Totodata, avand in vedere ca SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL administreaza aceasta locatie in temeiul unui contract de delegare a gestiunii 

aprobat de consiliul local, se propune ca tot aceasta societate sa gestioneze si sa organizeze targul auto.  

In acest sens se propune elaborarea unui Regulament de organizare si Functionare a Targului 

auto, cu stabilirea programului de desfasurare, a tarifelor percepute pentru expunerea spre vanzare, 

precum si a obligatiilor participantilor. Exercitarea acestui tip de comert se propune a se desfasura pe baza 

unei conventii care sa reglementeze inchirierea de spatii pentru expunerea autovehiculelor. 

 Avand in vedere cele prezentate, propunem infiintarea Targului auto saptamanal si aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare. 

Propunerile de infiintare a Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare se intemeiaza pe prevederile urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata Piete si Targuri Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a catre SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL, modificata si completata; 



 Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local; 

 Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

 Prevederile HG nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele 

zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (6) lit. a pct 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere cele de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Economica si Directia Patrimoniu a unui proiect de hotarare cu privire la infiintarea 

Targului auto saptamanal si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, care impreuna cu 

intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului 

Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 
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