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Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unor terenuri apartinând domeniului public sau  
privat de  interes local al municipiului Alexandria, pentru activităţi comerciale  

 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, 
având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 7087 / 23.03. 2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  Raportul nr. 7088 / 23.03.2009 al Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu; 
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
                   -  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 23 din 26 februarie 2009 
privind aprobarea zonelor de interes comercial şi aprobarea  tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat de interes local 
din municipiul Alexandria , diferenţiate pe zone de interes comercial; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executãrii lucrărilor de 

constructii; 
- Prevederile art. 36, alin (2), lit. ,,c,, si ale alin. (5), lit. ,,b,, si 123 alin.(1) si (2)   din Legea 

nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările si completările 
ulterioare; 

-Prevederile art. 4, litera “p” din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.  

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215 
din 23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completările ulterioare, 
 
 

HOTÃRÃSTE: 
 
 

Art.1. Se aprobã închirierea prin licitatie publicã a unor terenuri apartinând domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria,  pentru activităţi comerciale. 

Art.2. Exercitarea activităţii comerciale în faţa tonetelor, magazinelor, depozitelor, 
unităţilor de producţie şi prestări de servicii este permisă numai agentului economic posesor al 
contractului unităţii respective. Activitatea comercială se va desfăşura numai în locuri avizate de 
primărie, asigurând fluenţa circulaţiei pietonale. 

Art.3.  Folosirea domeniului public sau privat din jurul tonetelor, magazinelor, depozitelor, 
unităţilor de producţie şi prestări de servicii nu va depăşi suprafaţa de 5 mp, expunerea mărfii făcându-
se pe cel mult 2 m înălţime. 

Art.4.  Tariful închirierii este conform art. 5 al HCL nr. 23/26.02.2009, în cuantumul 
prevăzut de anexa nr. 2, cap.B, pct. 35, majorat cu 10%.   

Art.5. Pentru exercitarea activităţii comerciale în faţa unităţilor nominalizate, se va folosi 
mobilier stradal adecvat , adaptat produselor expuse, în culori atractive, cu emblema firmei.   



Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, pentru semnarea contractului 
de inchiriere. 

Art.7. Serviciul Secretariat Administrativ va transmite prezenta hotãrâre Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului Alexandria si 
Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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