
 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. ____ / ______.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Contractului de delegare aprobat 

prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii catre  

SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

 

 In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 28 martie 2018, prin Hotararea de 

Consiliu nr. 104, a fost modificat si completat Contractul de delegare a gestiunii atribuit catre SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL. Prin hotararea mentionata, s-a renunta la taxarea lunara, mentinandu-se taxarea 

zilnica, deoarece incasarea lunara nu mai este eficienta din punct de vedere economic, avand in vedere 

mentinerea la aceeasi valoare a taxelor si tarifelor de la nivelul anului 2013. 

Astfel, prin adresa nr. ___________, SC Piete si Targuri Alexandria SRL in calitate de delegat a 

solicitat delegatarului Municipiul Alexandria modificarea si completarea anexei 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 a gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Astfel, 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 centala din municipiul Alexandria.  

 Facilitatea se are in vedere a se acorda si producatorilor atestati cu care se propune incheierea de 

contracte, al caror pret se va raporta la tariful zilnic aprobat pentru sectorul ocupat. 

Se propune aplicarea unei reduceri de la 5% pana la 15% din tariful de baza, achitat in trei, doua, 

respectiv o singura transa odata cu incheierea contractului. In acest fel, beneficiarul contractului de 

inchiriere are garantata utilizarea mesei pe toata durata contractului si o reducere a costurilor, iar SC Piete 

si Targuri Alexandria SRL are garantia incasarii tarifelor necesare pentru asigurarea functionarii 

serviciului. 

Prin cele propuse mai sus se respecta principiile care stau la baza modului de constituire a 

veniturilor delegatului, aprobate in procedura de delegare a gestiunii, dupa cum urmeaza: 

a. asigurarea autonomiei financiare a delegatului; 

b. asigurarea rentabilitatii si eficientei economice; 

c. asigurarea egalitatii de tratament a serviciilor de utilitati publice in raport cu alte servicii publice de 

interes general; 

d. recuperarea de catre delegat a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor. 

Prin aceeasi adresa nr. ___________, SC Piete si Targuri Alexandria SRL 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 ______. Solicitarea 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: 

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

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

dinspre blocul G3; 

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

postal 6; 

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

Alexandria. 

Prin Contractul de delegare a gestiunii, au fost stabilite drepturile si obligatiile partilor 

contractante referitoare la predarea catre delegat a bunurilor aferente intregii activitati, cu inventarul 

existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces verbal de predare-preluare.  

Avand in vedere urmatoarele considerente: 

� administrarea domeniului public si privat se realizeaza de catre SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL in temeiul unui contract de delegare a gestiunii; 

� in derularea contractului de gestiune operatorul SC Piete si Targuri Alexandria SRL utilizeaza 

bunuri evidentiate in Lista inventar anexa la contractul de delegare a gestiunii, 

apreciem necesara modificarea si completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii - Lista cu 

activele fixe aflate in patrimoniul public al municipiului Alexandria care fac obiectul delegarii gestiunii 

catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL dupa cum s-a prezentat mai sus. 

Avand in vedere cele prezentate, se constata indeplinirea cerintelor legale, astfel ca sunt necesare 

si oportune modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de 

utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011. 

Astfel, s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor acte normative: 

• Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

• Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

• Prevederile art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC Transloc 

Prest SA  pentru constituirea societatii comerciale cu raspundere limitata Piete si Targuri Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

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

Alexandria SRL, modificata si completata; 

• Prevederile HCL nr. 104/28.03.2018 privind modificarea si completarea anexei 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; 



• Prevederile 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; 
• Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a, c si lit. d, alin. 3 lit. c, din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 45 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea 

Contractului de delegare aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a 

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

Targuri Alexandria SRL. 

Directiei Economica si Directia Patrimoniu vor intocmi Raportul de specialitate pe care il vor 

sustine in fata comisiilor de specialitate spre avizare. 

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

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 


