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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: suspendarea taxei pentru locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria. 

 

 

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

Consiliu nr. 65 a fost aprobata atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 

administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre Societatea comerciala Piete si 

Targuri Alexandria SRL. 

Prin hotararea in cauza, s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii, prin care au fost date in 

administrare si exploatare catre SC Piete si Targuri Alexandria SRL  parcari de pe raza municipiului, fiind 

totodata stabilite tariful si programul de functionare. 

In cadrul sedintei publice organizata in data de 20 octombrie 2017a fost supus dezbaterii publice 

proiectul de hotarare privind Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

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

urmand a fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare. 

Avand in vedere reorganizarea activitatii de administrare si exploatare a parcarilor administrate 

de SC Piete si Targuri Alexandria SRL, se propune suspendarea taxarii pentru utilizarea locurilor de 

parcare in intervalul 01 decembrie 2017-01.05.2018 pana la implementarea Regulamentului de 



functionare a sistemului de parcare cu plata a autovehiculelor in municipiul Alexandria in parcarile 

administrate de SC Piete si Targuri Alexandria SRL. 

Avand in vedere urmatoarele considerente: 

� in obiectul de activitate al SC Piete si Targuri Alexandria SRL se regaseste inchirierea şi 

subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 

� 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 suspendarea taxarii locurilor de parcare, aprobata la punctul 23 din HCL nr. 

24/26.02.2009 si la art. 2 din HCL nr. 61/27.02.2013. 

Urmare celor prezentate, am propus un proiect de hotarare cu privire la suspendarea taxei 

pentru locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria. 

Masura in cauza este necesara avand in vedere  

• îmbunătăţirea condiţiilor de desfasurare a activitatii comerciale de catre agentii economici din 

municipiul Alexandria;  

• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

• dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

• protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de urmatoarele acte normative: 

• Prevederile HCL nr. 24/26.02.2009 privind aprobarea taxelor practicate in piete, targuri, oboare si 

alte locuri publice din municipiul Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile HCL nr. 61/27.02.2013 privind functionarea unei parcari cu plata pe str. Constantin 

Brancoveanu, tronson cuprins intre str. Dunarii si str. Cuza Voda. 

• 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 pentru serviciul de 

administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, modificata si completata; 

• Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (4) 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 cu privire la suspendarea taxei pentru 

locurile de parcare de pe raza municipiului Alexandria. 

Directia Economica si Serviciul Gestionare patrimoniu public si privat 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 

 

 

 

 

 

 

 


