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  H O T A R A R E 
 
 
 Priveste: 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. 3977 din 12.02.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul de specialitate nr. 3978 din 12.02.2009 al Directiei Administrare Valorificare 

Patrimoniu; 
-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 HGR nr. 1334/19.08.2004 privind modificarea si completarea unor hotarari ale 

guvernului, in vederea intaririi ordinei si disciplinei comerciale in pietele agroalimentare; 
 -prevederile OGR nr. 45/04.08.2005 privind organizarea pietei produselor agricole si 
alimentare; 
 -prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” 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” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art. 1.- Se aproba taxele si tarifele practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice 

din municipiul Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2.- Pe data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 08/27.01.2009 

privind aprobarea de taxe si tarife practicate in piete, targuri, oboare si alte locuri publice din 
municipiul Alexandria. 

Art. 3.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria si Directiei Administrare, Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
 
 
             PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA: 
                           Consilier,                                                                   SECRETAR, 
         
                        Florea Voicila                                                         Jr. Iulian Purcaru 
 
 
Alexandria, 
Nr. 24 din 26 februarie 2009 
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