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DREPT LA REPLICĂ
cu privire la materialul de presă ”Solicitarea prefectului de acordare a gratuității la parcare 

refugiaților ucrainieni, respinsă din start/ Proiectul de hotărâre nici nu a fost introdus pe ordinea de 
zi a ședinței Consiliului local Alexandria”, publicat de Ziarul Teleormanul în data de 14.03.2022

Pentru corecta informare a cetățenilor vă rugăm să publicați, în aceleași condiții, următorul 
drept la replică!

În data de 10.03.2022, Consiliul Local al municipiului Alexandria a fost convocat în ședință 
extraordinară pentru data de 14.03.2022, ora 14:00, cu două puncte pe ordinea de zi:

- modificarea H.C.L. nr. 37 din 28 februarie 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al municipiului Alexandria în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct, sesiunea ianuarie – aprilie 2022, în unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. 

-petiții și interpelări. 
Precizăm faptul că ședința comisiilor de specialitate pe domenii de activitate a avut loc în aceeași dată,
la ora 13:30. 

Până la ora de începere a acestei ședințe, la registratura instituției, nu a fost depus niciun proiect 
de hotărâre de către Instituția Prefectului Județul Teleorman și nici de către consilieri locali P.N.L. care 
să aibă obiectul aprobării unei gratuități pentru parcarea autoturismelor de către cetățeni străini sau 
apartizi veniți din Ucraina, țară aflată în razboi, pe raza municipiului Alexandria.

Ordinea de zi precum și suplimentarea acesteia se face în conformitate cu prevederile art. 135 
alin. (1) și (2) coroborat cu art. 136 alin (3) lit” a” și” b”, alin. (7) și (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completarile ulterioare. 
Prin urmare, orice proiect de hotărâre, indiferent de inițiator și de cât este de urgent, pentru a putea 
fi cuprins suplimentar pe ordinea de zi trebuie să aiba în mod obligatoriu urmatoarele documente:

a)referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;
b)rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d)alte documente prevăzute de legislația specială.
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În cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Alexandria, dl. Vecu Mihai, consilier local din 
partea P.N.L., a venit cu propunerea suplimentării ordinii de zi cu un proiect de hotarâre cu privire la 
aprobarea unei gratuități pentru parcarea autoturismelor de către cetățenii straini sau apartizi veniți din 
Ucraina, țara aflată în război, pe raza municipiului Alexandria. Precizăm, pe această cale, că acel proiect
de hotărâre nici măcar nu a fost înregistrat la registratura instituției, și mai mult, nu îndeplinea niciun
element consitutiv prevăzut de lege, dintre cele enumerate mai sus. 
Prin urmare, secretarul general al municipiului Alexandria a fost în imposibilitatea legală de a 
suplimenta ordinea de zi.

Cât despre aprobarea de gratuități pentru donatorii de sânge, prin H.C.L. nr. 238 din 29.09.2021
a fost modificat și completat regulamentul de funcționare a sistemului de parcare cu plată la nivelul 
municipiului Alexandria, prin care s-a acordat gratuitate donatorilor de sânge la propunerea consilierilor 
locali în cadrul ședinței Consiliului Local al municipiului Alexandria din data data de 27.05.2021, numai 
în urma inițierii unui proiect de hotărâre  care a îndeplinit elementele constitutive prevăzute de lege,
și numai după publicarea unui anunț public privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre 
pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de 
funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările 
administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.. În acest sens, a fost redactat un proces-verbal 
privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 
334/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a 
autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria 
S.R.L., care atestă faptul că nu au fost primite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii publice.

Totodată, precizăm faptul că Municipiul Alexandria a fost printre primele orașe din țară care au 
pus la dispoziția cetățenilor străini sau apartizi veniți din Ucraina, țara aflată în război, următoarele: 
cazare, masă, căldură, curățătorie haine, etc. și nu este indicat să fie utilizat în mod politic acest subiect, 
îndeosebi de unele persoane care nu au contribuit cu nimic în acest sens.

Link-uri privind documentația care a stat la baza inițierii proiectului de hotărâre cu privire la 
modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a 
sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările administrate de 
S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.: 

¸ proces verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Alexandria privind propunerea unui 
amendament  https://alexandria.ro/proces-verbal-al-sedintei-de-consiliu-local-din-data-de-27-
mai-2021/ ;

¸ anunț public referitor la intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la  
modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de 
funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în 
parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., tipărit în nr. 8274 al ziarului dvs., 
aferent publicației de joi, 12 august 2021 – Ziarul Teleormanul;

¸ process-verbal dezbatere publică a proiectului de hotărâre cu privire la modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului 
de parcare cu plată a autovehiculelor în municipiul Alexandria, în parcările administrate de S.C. 
Piețe și Târguri Alexandria S.R.L., disponibil aici: https://alexandria.ro/proces-verbal-privind-
dezbaterea-publica-a-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-hcl-nr-
334-2017-privind-aprobarea-regulamentului-de-functionare-a-sistemului-de-p/ ;
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¸ Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 
municipiul Alexandria, în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.,
https://alexandria.ro/proiect-de-hotarare-cu-privire-la-modificarea-si-completarea-h-c-l-nr-
334-2017-privind-aprobarea-regulamentului-de-functionare-a-sistemului-de-parcare-cu-plata-
a-autovehiculelor-in-municipiul-alexand/ ;

¸ H.C.L. nr. 238 din 29.09.2021 referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/ 2017 privind 
aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare cu plată a autovehiculelor în 
municipiul Alexandria, în parcările administrate de S.C. Piețe și Târguri Alexandria S.R.L.,
https://alexandria.ro/priveste-modificarea-si-completarea-h-c-l-nr-334-2017-privind-
aprobarea-regulamentului-de-functionare-a-sistemului-de-parcare-cu-plata-a-autovehiculelor-
in-municipiul-alexandria-in-parcarile-adminis/.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN Întocmit,
Vîrban Liliana
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