
 
 
 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU 

NR.24851/20.09.2017 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Priveşte: modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea 

regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi                                                 

a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

 

Prin expunerea de motive nr.24850 din 20.09.2017, Primarul municipiului Alexandria propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 

2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi             

a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria. 

Prin H.C.L. nr.233 din 24 august 2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si 

numarul de personal al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul 

Directiei de Evidenta a Persoanelor, Compartimentul Autorizari Taximetrie si Comert se preia in cadrul 

Biroului Taximetrie - Autorizatii Comerciale. 

Avand in vedere ca in anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului 

privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul 

Alexandria, unele articole se refereau la Compartimentul Autorizari Taximetrie si Comert, se impune 

modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul 

Alexandria, in sensul schimbarii denumirii din Compartiment Autorizari Taximetrie si Comert in Birou 

Taximetrie – Autorizatii Comerciale, dupa cum urmeaza: 

      Art. I. Se modifica si se completeaza art.12 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

            Art. 12. In vederea eliberarii acordului de functionare, o comisie constituita cu reprezentanti din 

cadrul Biroului Taximetrie-Autorizatii Comerciale, Compartiment Urbanism, Compartiment Disciplina 

in Constructii si Compartiment Control Comercial vor verifica in teren compatibilitatea documentelor 

depuse cu situatia existenta la locul desfasurarii activitatii si vor intocmi un proces verbal de constatare 

in 2 exemplare, unul pentru agentul economic si unul pentru Primaria Alexandria. 

      Art. II. Se modifica si se completeaza art.13 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

            Art. 13. Referatul cu propunere de eliberare a acordului de functionare, intocmit in baza 

procesului verbal de constatare si a documentatiei depuse va fi semnat de catre sef birou - Biroul 

Taximetrie-Autorizatii Comerciale, sef serviciu - Serviciul Juridic Comercial si arhitectul sef al 

Primariei municipiului Alexandria, iar in lipsa acestuia un reprezentant din cadrul Compartimentului 

Urbanism. 



      Art. III. Se modifica si se completeaza art.14 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

            Art. 14. Pentru verificarea respectarii cerintelor igienico-sanitare, de mediu, de salubritate, de 

prevenire a incendiilor precum si pentru verificarea modului de intretinere a fatadelor, vitrinelor, 

reclamelor, a spatiilor verzi adiacente, a curateniei trotuarelor limitrofe, lunar se va transmite de catre 

Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale, situatia cu autorizatiile eliberate, catre Directia de Sanatate 

Publica, Directia Sanitar Veterinar, Agentia pentru Protectia Mediului, Inspectoratul pentru Situatii de 

Urgenta si Politia Locala a municipiului Alexandria. 

Art. IV. Se modifica si se completeaza art.19, alin.(5) din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 

privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

           Art.19. (5) Primarul municipiului Alexandria poate suspenda sau retrage, dupa caz, acordul 

pentru desfasurarea de activitati comerciale si servicii de piata, in baza referatului intocmit de către 

Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale din cadrul Primariei municipiului Alexandria in urma datelor 

transmise de catre Politia Locala Alexandria si alte institutii abilitate. 

Art. V. Se modifica si se completeaza art.24, alin.(2) din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 

privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a 

serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

          Art.24. (2) Referatul pentru retragerea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 

temporare va fi întocmit de către Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale din cadrul Primariei 

municipiului Alexandria in baza datelor transmise de catre Politia Locala Alexandria sau alte institutii 

abilitate. 

Art. VI. Se modifica si se completeaza art.44 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

         Art. 44. In vederea eliberarii autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica, o comisie cu reprezentanti din cadrul Biroului Taximetrie-Autorizatii Comerciale, 

Compartiment Urbanism, Compartiment Disciplina in Constructii si Compartiment Control Comercial 

vor verifica in teren compatibilitatea documentelor depuse cu situatia existenta la locul desfasurarii 

activitatii si vor intocmi un proces verbal de constatare in 2 exemplare, unul pentru agentul economic si 

unul pentru Primaria Alexandria. 

      Art. VII. Se modifica si se completeaza art.45 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

          Art. 45. Referatul cu propunere de eliberare a autorizatiei de functionare privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica, intocmit in baza procesului verbal de constatare si a documentatiei 

depuse va fi semnat de catre sef birou - Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale, sef serviciu - 

Serviciul Juridic Comercial si arhitectul sef al Primariei municipiului Alexandria, iar in lipsa acestuia un 

reprezentant din cadrul Compartimentului Urbanism.. 

      Art. VIII. Se modifica si se completeaza art.53 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

         Art. 53. Autorizaţia de funcţionare va fi înseriată şi numerotată, va prezenta elemente de siguranţă 

specifice şi va fi formată din două părţi, una care va rămâne în evidenţa Primăriei Municipiului 

Alexandria – Biroului Taximetrie-Autorizatii Comerciale şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu 



respectarea prevederilor regulamentului, operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la 

primărie. 

Art. IX. Se modifica si se completeaza art.57 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piata in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

        Art. 57. Primarul municipiului Alexandria poate suspenda sau retrage, dupa caz, autorizatia de 

functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in baza referatului intocmit de către 

Biroul Taximetrie-Autorizatii Comerciale din cadrul Primariei municipiului Alexandria in urma datelor 

transmise de catre Politia Locala Alexandria si alte institutii abilitate. 

      Art. X. Se modifica si se completeaza art.68 din anexa la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piata in municipiul Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

          Art. 68. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în acest regulament se face de către 

Primarul municipiului Alexandria, personalul din compartimentul de resort al Directiei Poliţia Locală a 

municipiului Alexandria, functionari publici din cadrul Biroului Taximetrie-Autorizatii Comerciale, 

imputerniciti prin dispozitia Primarului municipiului Alexandria.  

 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 

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

următoarelor acte normative: 

- prevederile HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria; 

- prevederile HCL nr.233/24.08.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de 

personal al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de 

Evidenta a Persoanelor 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, modificata si actualizata; 

- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/23.04.2001 a 

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

specialitate cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL nr.140/20 aprilie 2016 privind 

aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de 

piaţă in municipiul Alexandria, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Serviciul juridic, Autoritate tutelara,                                  Serviciul Administrare Patrimoniu, 

              Resurse Umane                                                                     Gina SELEA 

      Postumia CHESNOIU 

                                                                                                                   

                                                                                                                          Intocmit, 

                                                                                                                       Adina Dinu 

 


