
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                                                   

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                     
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 
 Priveşte: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului 
Alexandria 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 1878/17.01.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 1879/17.01.2017 al Serviciului Administrare Patrimoniu si al 

Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;                                                                                                                                                                     
- prevederile H.G.R. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii în unele 

zone publice; 
- prevederile art.58 si art. 64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art.36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c” 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 aprobă Regulamentul pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului 
Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr.11 din 30 ianuarie 2013. 
            Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului 
Administrare Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publică Locală si Directiei Politia Locala pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare.      
   

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ                         
                               Consilier,                                                                            Secretar, 
                             DIN NELU                                                                jr.  Iulian PURCARU 
 

 

 

 ALEXANDRIA 
 Nr._________/ __________________ 2017    
 



 
JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR.1878/17.01.2017 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza 

municipiului Alexandria 

 
 

În perioada sărbătorilor de primavara se înregistrează cereri ale agenţilor economici pentru 

comercializarea ambulantă a produselor specifice acestor sărbători. 

Prin H.C.L. nr.11/30 ianuarie 2013 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea Târgului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria, prin care s-a stabilit locul de desfasurare al acestuia, in parcul 

de langa Cinema Patria, precum si perioada si conditiile de comercializare a obiectelor specifice acestor 

sarbatori. 

Avand in vedere ca se apropie sărbătorile de primavara, lucrarile de constructii si modernizare ce 

au loc la Cinematograful Patria, precum si solicitarile agentilor economici de a comercializa obiecte 

specifice sarbatorilor de primavara si tinand cont de participarea la targurile anterioare a unui numar de 

peste 70 de comercianti, consider necesara si oportuna promovarea unui proiect de hotărâre având ca 

obiect aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului 

Alexandria, avand ca loc de desfasurare str. Libertatii- pietonal- tronsonul cuprins intre str. Constantin 

Brincoveanu – str. Av.Al.Colfescu. 

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Serviciul 

Administrare Patrimoniu, Compartimentul Autorizari Taximetrie si Comert a unui proiect de hotărâre cu 

privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului 

Alexandria. 

 

 

                                                         PRIMAR, 

                                                 Victor DRAGUŞIN 

 

 

 



 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
NR.1879/17.01.2017 
 

 
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
 

             Priveste: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza    

                             municipiului Alexandria 

 
 

Prin expunerea de motive nr.1879 din 17.01.2017, Primarul municipiului Alexandria propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

În perioada sărbătorilor de primavara se înregistrează cereri ale agenţilor economici pentru 

comercializarea ambulantă a produselor specifice acestor sărbători. 

Prin H.C.L. nr.11/30 ianuarie 2013 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea Târgului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria, prin care s-a stabilit locul de desfasurare al acestuia, in parcul 

de langa Cinema Patria, precum si perioada si conditiile de comercializare a obiectelor specifice acestor 

sarbatori. 

Avand in vedere ca se apropie sărbătorile de primavara, lucrarile de constructii si modernizare ce 

au loc la Cinematograful Patria, precum si solicitarile agentilor economici de a comercializa obiecte 

specifice sarbatorilor de primavara si tinand cont de participarea la targurile anterioare a unui numar de 

peste 70 de comercianti, propunem promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului Alexandria, avand ca loc 

de desfasurare str. Libertatii- pietonal- tronsonul cuprins intre str. Constantin Brincoveanu – str. 

Av.Al.Colfescu.. 

În acest sens prin regulament se va stabili locul de desfăşurare a Târgului de Martisor, perioada 

şi condiţiile de comercializare a produselor specifice sărbătorilor de primavara, valorificand astfel 

traditiile romanesti ale debutului primaverii, dand astfel posibilitatea agentilor economici cat si 

producatorilor de a oferi modele de martisoare, cat mai deosebite manufacturate si pline de originalitate.   

 

 



2. Legalitatea proiectului 

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată de prevederile 

următoarelor acte normative: 

- H.G.R. nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii în unele zone 

publice; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

- prevederile 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. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 

specialitate cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza 

municipiului Alexandria, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

         ARHITECT SEF, 

ADRIAN RAZVAN GHITA             

       

 

 

 

 SERVICIUL ADMINISTRARE                                              SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE                                                                                                                          
          PATRIMONIU,                                                                  TUTELARA, RESURSE UMANE                                             
         SEF-SERVICIU,                                                                               SEF-SERVICIU, 
            Gina SELEA                                                                            Postumia CHESNOIU                                                     

 

 

 

 

 

                   Intocmit, 

                Adina Dinu 

      

            

 



 

MUNICIPIUL   ALEXANDRIA                                                                   Anexa la hotărârea 

CONSILIUL   LOCAL                                                    nr._________ din ________________ 2017 

 

 

                                                REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA TÂRGULUI DE MARTISOR PE RAZA 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

Art. 1. Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 25 februarie – 8 martie, Târgul 

de Martisor pe raza municipiului Alexandria. 

Art. 2. Locaţia unde se va desfăşura Târgul de Martisor va fi str. Libertatii- pietonal- tronsonul 

cuprins intre str. Constantin Brincoveanu – str. Av.Al.Colfescu. 

Art. 3. Comercializarea produselor specifice sărbătorilor de primavara se va desfăşura din corturi 

puse la dispoziţia comercianţilor de către Primăria municipiului Alexandria. 

Art. 4. Agenţii economici vor comercializa produse specifice sărbătorilor de primavara in baza 

avizului eliberat de Primăria municipiului Alexandria, Compartimentul Autorizări Taximetrie şi Comerţ, 

cu respectarea următoarelor condiţii: 

            a) fara expunere marfa in afara cortului; 

            b) nu vor fi folosite generatoare de energie electrică; 

            c) accesul auto este interzis; 

d) fără deranjarea liniştii publice; 

e)  efectuarea zilnică de curăţenie de către agentul economic; 

f)  respectarea programului de funcţionare între orele 8:00 - 20:00 ; 

g)  este interzisă utilizarea muzicii ambientale în această perioadă; 

h) fiecare agent economic va respecta normele P.S.I. în vigoare şi va suporta consecinţele 

nerespectării acestora. 

Art. 5. Nerespectarea uneia dintre condiţiile art.4, precum si in cazul in care se constata ca 

activitatea nu este desfasurata de agentul economic caruia i s-a eliberat avizul, duce la evacuarea 

imediată al acestuia, precum şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale conform legii. 

 Art. 6. Agentii economici vor plati tariful pentru folosirea platourilor, platformelor si locurilor 

publice cu ocazia balciurilor si altor sarbatori, in valoare de 2,5 lei/mp/zi. 



Art.  7. În procesul de selecţie al cererilor pentru participanţii la Târgul sărbătorilor de iarnă se 

va urmări ca documentaţia înregistrată de către agenţii economici să conţină: 

  -   cerere pentru participarea la Târgul sărbătorilor de iarnă; 

  -  dovada faptului că agentul economic este constituit într-o personalitate juridica sau face 

dovada calităţii de producător/ copie decizie de impunere ANAF; 

  -  copie B.I. /C.I. 

Art.  8. Repartizarea corturilor se va face în funcţie de data primirii cererii. 

Art. 9. Termenul limita pentru depunerea cererilor va fi 21.02.2017. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier, 

DIN NELU 


