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H O T Ă R Â R E 
 
 

 Priveşte : aprobarea de taxe şi tarife practicate în : pieţe, târguri, oboare şi alte   
           locuri publice şi la eliberarea avizelor privind înfiinţarea agenţilor economici 
                 

           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având 
în vedere:   
           - expunerea de motive nr.1925 din 23.01.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
           - raportul  nr.1926 din 32.01.2009 al Direcţiei Administrare, Valorificare Patrimoniu; 
           -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
           - art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile HGR nr. 348/18.03.2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de 
piaţă în unele zone publice; 

-prevederile HGR nr. 1334/19.08.2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale 
Guvernului în vederea întăririi ordinei şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare; 

-prevederile O.G.R. nr. 45/04.08.2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi 
agroalimentare; 
           - prevederile art.36, alin.(2), lit. “d” şi alin.(4) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi (2),lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
 
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 
             Art.1. Se aprobă taxele şi tarifele practicate în pieţe, târguri şi oboare şi alte locuri publice si la 
eliberarea avizelor privind infiintarea agentilor economici, conform anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre  . 
  Art.2. Se aprobă taxele şi tarifele ce se vor practica la eliberarea avizelor privind înfiinţarea 
agenţilor economici şi alte taxe conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
   Art.3. Se modifică corespunzător H.C.L. nr.  23/27.03.2003 privind aprobarea de taxe şi tarife 
practicate în pieţe, târguri, oboare şi alte locuri publice. 
  Art.4. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ prezenta hotărâre va fi transmisă 
Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi 
Direcţiei Administrare, Valorificare Patrimoniu pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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