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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
           Priveste: aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de 

iarnă 

 pe raza municipiului Alexandria 

 

 

Prin expunerea de motive nr.__________/___________2018, Primarul municipiului 

Alexandria propune initierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare a Targului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria. 

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

 In perioada sărbătorilor de iarnă se înregistrează cereri ale agenţilor economici pentru 

comercializarea ambulantă a produselor specifice acestor sărbători. 

             Prin H.C.L. nr.333/24 noiembrie 2017 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea 

Târgului sărbătorilor de iarnă 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 iarnă si numarul solicitarilor depuse este mai 

mare decat in anii anteriori, consideram necesara si oportuna promovarea unui proiect de 

hotărâre având ca obiect aprobarea Regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de 

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

tronsonul cuprins intre strasa Constantin Brincoveanu si strada Mihaita Filipescu (zona fantanii 

arteziene). 

            Comercializarea produselor specifice sărbătorilor de iarnă se va desfăşura din căsuţe puse 

la dispoziţia comercianţilor de către Primăria municipiului Alexandria. In cazul in care numarul 



solicitarilor depaseste numarul casutelor puse la dispozitie, acestia pot participa la Targul 

sarbatorilor de iarna, cu casuta proprie similara cu cea pusa la dispozitie de Primaria 

municipiului Alexandria. 

             Solicitantii care au depasit numarul de casute pus la dispozitie de catre municipiul 

Alexandria si nu au posibilitatea amplasarii unei casute proprii, acestia pot comercializa produse 

specifice sarbatorilor de iarna pe mesele libere, puse la dispozitie de catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL, conform Regulamentului propriu de organizare si functionare. 

 

 

 

 

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 sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria, care împreună cu întreaga 

documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului 

Alexandria. 
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