
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                            
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                                                                       

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 
 Priveşte: aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta      
nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București 
 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având în vedere: 
- expunerea de motive nr.15926/19.06.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.15927/19.06.2017 al Arhitectului Șef, Serviciului Administrare 
Patrimoniu si Direcţiei Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei municipiului Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;                                                                                                                                                                     
- prevederile art. 6, alin.(1) și alin. (2) din Ordonanta nr.99/2000 privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin (1), 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.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
            Art.1. Se aprobă desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip 
bicicleta nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada 
București. 
            Art. 2. Activitatea prevazuta la art.1 se desfașoară conform Anexei la prezenta hotarare. 
            Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria și 
compartimentelor de specialtate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoaștere si 
aplicae. 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ                         

                               Consilier,                                                                                Secretar, 

                         Florea VOICILA                                                              jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

 ALEXANDRIA 

 Nr.__________ din______ iunie 2017 



 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
NR. 15926 din 19.06.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor 

ambulante tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si 

strada București 

 

 

          Prin cererea nr.12667/11.05.2017, domnul Florea Paul in calitate de administrator al 

SC,,Galbert,,SRL solicita aprobarea comercializarii de ,,produse alimentare (ex. apa, racoritoare, 

clatite, hot dog) prin 3 magazine ambulante pentru vanzarea de produse alimentare tip bicicleta 

nemotorizata in zona pietonala, parcurile centrale si Parcul Vedea din municipiul Alexandria.,, 

         Potrivit legislatiei in vigoare exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa 

acordului autoritatilor administratiilor publice locale. 

        Activitatea desfasurata este nepoluanta si se desfasoara cu volum mic de transport. 

        Avand in vedere cele mentionate mai sus, consider ca desfasurarea acesteia pe strada Libertații 

tronson strada Ion Creanga – strada București (zona pietonala) duce la animarea si revitalizarea zonei. 

        Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea  nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 

Serviciul Administrare Patrimoniu a unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii 

activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertații 

- tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București. 

        Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUŞIN 

 

 

 

 



 

MUNICIPIUL ALEXANDRA 
ARHITECT ȘEF 
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 
NR.15927 din 19.06.2017 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveste: aprobarea desfașurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    

nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București 

 

1. Necesitatea si oportunitatea  

  Prin cererea nr.12667/11.05.2017, domnul Florea Paul in calitate de administrator al 

SC,,Galbert,,SRL solicita aprobarea comercializarii de ,,produse alimentare (ex.: apa, racoritoare, 

clatite, hot dog) prin 3 magazine ambulante pentru vanzarea de produse alimentare tip bicicleta 

nemotorizata in zona pietonala, parcurile centrale si Parcul Vedea din municipiul Alexandria.” 

  Prin expunerea de motive nr.15926 din 19.06.2017, Primarul municipiului Alexandria, 

propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea desfasurarii activitatii de vanzare cu 

ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre 

strada Ion Creanga si strada București. 

  Potrivit legislatiei in vigoare comertul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare 

cu sediu fix sau ambulant. 

  Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor 

administratiilor publice locale. 

  Zona propusa pentru desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante 

tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada 

București se regaseste in reglementarile PUG-ului municipiului Alexandria si Regulamentului aferent 

acestuia si se afla amplasată in UTR1-zona centrală.  

 

2.  Analiza economica si tehnica 

     Scopul proiectului de hotarare este de a aproba desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul 

magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata pe strada Libertații – tronsonul cuprins intre strada 

Ion Creanga si strada București pentru animarea si revitalizarea zonei pietonale a municipiului 

Alexandria, precum si de atragerea de fonduri la bugetul local.  



     Din analiza solicitarii s-a constatat faptul ca activitatea este nepoluanta si cu volum mic de 

transport, iar desfasurarea acesteia nu ar ingreuna circulatia pietonala. 

     In vederea desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    

nemotorizata pe strada Libertații – tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București  

propunem respectarea principiilor liberei concurente, protectiei vietii, sanatatii securitatii si intereselor 

economice ale consumatorilor precum si mediului. 

 

3.  Legalitatea proiectului 

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

următoarelor acte normative: 

            - prevederile Ordonantei nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 36, alin. (1), 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.215/2001 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 desfasurarii activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor 

ambulante tip bicicleta  nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si 

strada București care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 

 

ARHITECT SEF, 
ADRIAN RAZVAN GHITA 

 

 

 

     SERVICIUL J.A.T.R.U.,                                        SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU, 
         SEF SERVICIU,                                                                          SEF SERVICIU, 
      Postumia CHESNOIU                                                                       Gina SELEA 
 

 

 

 

 



         MUNICIPIUL  ALEXANDRIA                                                        Anexa la hotărârea 

CONSILIUL LOCAL                                                                 nr. _______ din __________2017 
 

          Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta nemotorizata pe 

strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București 

 

Art. 1. Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    
nemotorizata pe strada Libertații - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada București se 
face in baza acordului eliberat de Compartimentul Autorizari Taximetrie si Comert, din cadrul 
Primariei municipiului Alexandria.  

Art. 2. Pentru obtinerea acordului, agentul economic va depune la registratura Primariei cerere, 
insotita de urmatoarele documente in copie: 

- certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului; 
-.actele constitutive ale societatii (statut, contract de societate); 
- certificat constatator; 
- autorizatii/avize DSP,DSV; 
- act de identitate al reprezentantului legal.  
  Art. 3. Desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip bicicleta    

nemotorizata pe strada Libertatii - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti se va 
face cu respectarea următoarelor condiţii: 

- activitatea desfasurata va fi mobila; 
- se vor comercializa doar produsele enumerate in acord; 
- fara ingreunarea circulatiei pietonale; 
- fără deranjarea liniştii si ordinii publice; 

          - respectarea programului de funcţionare in intervalul orar 08:00 – 22:00; 
- este interzisa stationarea pe spatiile verzi sau stationarea pe caile de acces catre spatiile 

comerciale aflate pe tronsonul mentionat; 
- se vor respecta normele P.S.I. în vigoare. Agentul economic va suporta consecinţele 

nerespectării acestora. 
- se vor respecta normele privind igiena si sanatatea publica, protectia consumatorilor, 

provenienta si calitatea marfurilor.  
Art. 4. Nerespectarea uneia dintre condiţiile impuse la art.3 duce la anularea acordului eliberat.  
Art. 5. Tariful pentru desfasurarea activitatii de vanzare cu ajutorul magazinelor ambulante tip 

bicicleta nemotorizata pe strada Libertatii - tronsonul cuprins intre strada Ion Creanga si strada 
Bucuresti este de 30 lei/zi. 

Art. 6. Acordul va fi eliberat dupa achitarea tarifului prevazut la articolul 5. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier, 

                                                                 Florea Voicila 
 
 

 


