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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: modificarea si completarea anexei la Contractul 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. 

 

 

 In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 31 martie 2011, prin Hotararea 

de Consiliu nr. 65, a fost stabilita modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si 

atribuirea contractului de delegare catre Societatea comerciala Piete si Targuri Alexandria SRL . 

Prin hotararea in cauza, s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii, care cuprinde 

obiectul contractului, drepturile si obligatiile partilor contractante, finantarea si tarifele 

practicate, plata si nivelul redeventei, conditii privind transmiterea bunurilor.  

Prin anexa nr. 4 la hotararea in cauza, s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii, care 

cuprinde 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.  

Prin adresa inregistrata sub numarul 1034/21.09.2018 SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL solicita darea in administrare a urmatoarelor bunuri: 

 11 (unsprezece) suprafete de teren in suprafata de 1 mp fiecare, exclusiv pentru 

amplasarea echipamentelor aparate de taxat de tip parcometru; 

 Imobil (fosta centrala termica ) situat in str. Av. Al. Colfescu, zona blocului 305, in 

suprafata construita de 400 mp. 

Bunurile enumerate mai sus se vor introduce in Lista cu activele fixe aflate in patrimoniul 

municipiului Alexandria care fac obiectul delegarii gestiunii catre SC Piete si Targuri Alexandria 

SRL. 

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

necesare si oportune modificarea si completarea anexei la Contractul 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 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 catre SC Piete si 

Targuri Alexandria SRL, modificata si completata; 

 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, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 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 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. c si lit. d, alin. (5) lit. a, art. 124 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 anexei la Contractul 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. 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 


