
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.1925/25.01.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.1926/25.01.2018 al Serviciului Juridic Comercial; 
- 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.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.17 din 26 .01.2017. 
            Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Serviciului Juridic Comercial si Directiei Politia Locala pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare.      
   

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ                         
                               Consilier,                                                                            Secretar, 
                      Sorin Gabriel ILIE                                                             jr Iulian PURCARU 
 

 

 

 

 

 ALEXANDRIA 
 Nr._________/ __________________ 2018    
 
 



JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR.___________/__________ 2018 
 
 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare 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.17/26 ianuarie 2017 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea Târgului de 

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

si perioada si conditiile de comercializare a obiectelor specifice acestor sarbatori. 

Avand in vedere ca se apropie sărbătorile de primavara,  cererile agentilor economici pentru 

comercializarea martisoarelor, aprobarea noii organigrame, statului de functii si numarul de personal al 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, consider necesar si oportun promovarea 

unui proiect de hotarare avand ca obiect aprobarea Regulamentului pentru organizarea Targului de 

Martisor pe raza municipiului Alexandria, avand ca loc de desfasurare strada Libertatii- pietonal, 

tronsonul cuprins intre strada Constantin Brancoveanu si strada Mihaita Filipescu (zona fantanii 

arteziene).  

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 Juridic 

Comercial, Biroul Taximetrie, Autorizatii Comerciale a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 

Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza municipiului Alexandria. 

 

 

                                                         PRIMAR, 

                                                 Victor DRAGUŞIN 

 

 

 

 



 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL 
BIROUL TAXIMETRIE, AUTORIZATII  COMERCIALE 
NR.1926/25.01._2018 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

             Priveste: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului de Martisor pe raza    

                             municipiului Alexandria 

 
 

Prin expunerea de motive nr.1925/25.01.20182018, 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.17/26 ianuarie 2017 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea Târgului de 

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

si perioada si conditiile de comercializare a obiectelor specifice acestor sarbatori. 

Avand in vedere ca se apropie sărbătorile de primavara, legislatia in vigoare privind securitatea 

la incendiu, precum si aprobarea noii organigrame, statului de functii si numarul de personal al 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria, consideram necesara si oportuna 

promovarea unui proiect de hotarare avand ca obiect aprobarea Regulamentului pentru organizarea 

Targului de Martisor pe raza municipiului Alexandria, avand ca loc de desfasurare strada Libertatii- 

pietonal, tronsonul cuprins intre strada Constantin Brancoveanu si strada Mihaita Filipescu (zona 

fantanii arteziene). 

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. 

      

 

                                                              SEF SERVICIU, 
                                                          Postumia CHESNOIU                                             
 
 

 

 

 

                                                                                   SEF  BIROU, 

                                                                                                                   Gina SELEA 

 

 

 

 

             

                                                                                                      Intocmit,                  

                                                                                                       Mariana GRIGORE 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



         

MUNICIPIUL   ALEXANDRIA                                                                   Anexa la Hotărârea 

CONSILIUL   LOCAL                                                    nr._________ din ________________ 2018 

 

 

 

                                                REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA TÂRGULUI DE MARTISOR PE RAZA 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Art.1. Primăria municipiului Alexandria organizează în perioada 23 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.Mihaita Filipescu, (zona fantanii arteziene). 

Art.3. Comercializarea martisoarelor 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, Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale, cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

a) sa asigure si sa respecte toate masurile privind prevenirea si stingerea incendiilor prevazute 

de legislatia in vigoare; 

b) sa respecte prevederile art.77, art.86 si art.89 din Ordinul nr.14/2009 pentru aprobarea 

dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer 

liber; 

c) sa detina stingator; 

d) sa detina toate avizele si autorizatiile necesare desfasurarii activitatii; 

e) sa respecte obiectul de activitate avizat; 

f) sa pastreze curatenia atat la locul desfasurarii activitatii, cat si in jurul acesteia; 

g) sa pastreze linistea si ordinea publica; 

h) sa nu utilizeze muzica ambientala; 

i) sa nu expuna marfa in afara cortului; 

j) sa nu foloseasca generatoare de energie electrică; 

k) accesul auto este interzis; 

l) sa respecte programul de funcţionare între orele 8:00 - 20:00  

m) sa suporte consecintele legale  in cazul nerespectarii conditiilor prevazute in aviz; 



 

 

Art.5. Zilnic se vor efectua controale, de catre reprezentanti ai Biroului Taximetrie, Autorizatii 

Comerciale si ai Politiei locale si daca se constata nerespectarea uneia dintre condiţiile art.4, precum si  

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

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

            Art. 6. Agentii economici vor plati tariful pentru desfasurarea activitatii comerciale in valoare de 

2,5 lei/mp/zi. 

Art.7. Pentru participarea la Târgul de Martisor, documentaţia depusa de către agenţii economici 

trebuie să conţină dupa caz, urmatoarele: 

   - copie dupa certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului 

de  pe langa Tribunalul Teleorman pentru S.C., P.F.A, I.I., I.F.,  cu sediul in municipiul Alexandria. 

  - copie dupa certificatul constatator; 

  - copie dupa certificatul constitutiv ; 

              - copie certificat mestesugar; 

              - decizie de impunere ANAF; 

Art.8 In situatia in care numarul cererilor inregistrate este mai mare decat numarul corturilor 

puse la dispozitie, repartizarea corturilor, se va face in functie de data inregistrarii cererilor, pentru cei 

care au documentatia completa. 

Art.9 Termenul limita de depunere al cererii, este 16.02.a anului in curs. 

 

                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                           Consilier, 

                                                   Sorin  Gabriel  ILIE 


