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Catre, 

Municipiul Alexandria 

Str. Dunarii nr. 139, Alexandria, jud. Teleorman 

 

 SC Piete si Targuri Alexandria SRL, in calitate de delegat in Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al municipiului Alexandria, in 

temeiul art. 6.4 si art. 11.1 din contract propunem modificarea si completarea Contractului de delegare a 

gestiunii aprobat prin anexa nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare catre SC Piete si Targuri 

Alexandria SRL, sub urmatoarele aspecte: 

I. Se propune modificarea si completarea art. 6.3 din Contractul de delegare a gestiunii, prin introducerea 

alineatelor (2), (3) si (4). Se intentioneaza acordarea de facilitati la achitarea tarifelor de inchiriere a 

meselor din Piata centrala. Solicitarea de mai sus vine in urma discutiilor purtate cu agentii economici 

care isi desfasoara activitatea de comert in Piata centrala din municipiul Alexandria. Se are in vedere 

acordarea de reduceri raportate la tariful de baza in procent de 5% pana la 15%, in functie de numarul 

transelor de plata, dupa cum urmeaza: 

Art. 6.3 (2) Pentru agentii economici si producatorii atestati care isi desfasoara activitatea de comert in 

Piata centrala, se pot incheia contracte de inchiriere pentru mese, cu acordarea urmatoarelor reduceri la 

plata: 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

contract 

Numar de plati 

in timpul 

contractului 

Reducerea 

acordata 

Valoarea 

platita pentru 

mesele 

tarifate cu 10 

lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 12 

lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 

14 lei/zi 

Valoarea 

platita 

pentru 

mesele 

tarifate cu 

28 lei/zi 

1 30 zile 1 (una) transa 

la semnarea 
contractului 

15% 215 lei la care 

se adauga 
TVA 

257 lei la 

care se 
adauga TVA 

300 lei la 

care se 
adauga TVA 

600 lei la 

care se 
adauga TVA 

2 30 zile 2 (doua) transe 
la date fixe 

10% 226 lei la care 
se adauga 

272 lei la 
care se 

318 lei la 
care se 

635 lei la 
care se 



TVA adauga TVA adauga TVA adauga TVA 

3 30 zile 3 (trei) transe 
la date fixe 

5% 240 lei la care 
se adauga 

TVA 

287 lei la 
care se 

adauga TVA 

335 lei la 
care se 

adauga TVA 

670lei la 
care se 

adauga TVA 

 

(3) Reducerile de la alin. (2) se acorda doar pentru platile facute pana la (inclusiv) data scadenta 

mentionata in contract aferenta acestora. Pentru cazul in care plata aferenta unei transe se face dupa 

data scadenta nu se va mai aplica reducerea, caz in care obligatia de plata va fi egala cu produsul dintre 

numarul de zile aferent intervalului si tarifului zilnic. Pentru urmatoarele transe de plata se pot mentine 

reducerile aferente fiecarui interval pentru cazul in care platile sunt facute pana la (inclusiv) data 

scadenta. 

(4) Pentru contractele incheiate la un alt tarif zilnic diferit de valorile din tabelul de mai sus, formula de 

calcul va fi urmatoarea: 30 * tarif zilnic * reducere = TOTAL (TVA inclus) 

II. Se propune modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii reprezentand 

Lista cu activele fixe aflate in patrimoniul public al municipiului Alexandria care fac obiectul 

delegarii gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL, prin introducerea pozitiilor 249 pana 

la  252. Prezenta solicitare priveste punerea in aplicare a HCL nr. 334/24.11.2017 privind 

aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in 

municipiul Alexandria in parcarile administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, pentru a 

carui operationalizare in anul curent este necesara montarea aparatelor de taxat de tip parcometru, 

astfel ca trebuie puse la dispozitie prin darea in administrare 4 (patru) suprafete de teren in 

suprafata de 1 mp fiecare, exclusiv pentru amplasarea echipamentelor, in urmatoarele locatii: 

1. Pe trotuarul strazii Constantin Brancoveanu langa intrarea in Hala de carne; 

2. Pe trotuarul strazii Constantin Brancoveanu la intesectie cu strada Carpati pe coltul intersectiei 

dinspre blocul G3; 

3. Pe trotuarul strazii Mihaita Filipescu, trotuarul dinspre Scoala generala nr. 3, in dreptul numarului 

postal 6; 

4. La intersectia strazilor Independentei cu Gheorghe Doja, pe trotuarul aflat inspre Judecatoria 

Alexandria. 

In temeiul Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, solicitam introducerea pe ordine de zi a proximei sedinte de consiliu local a unui 

proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii. Va 

multumim! 

 Cu stima,  

 



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 Prin Director, 

CRETU ANGHEL 

 

 

 

 

 


