
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

Priveste: modificarea si completarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

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

SRL, aprobat prin HCL nr. 334/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

 Expunerea de motive nr. 16194/24.07.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 16195/24.07.2018 al Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

 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. 65/31.03.2011 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; 

 Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica a domeniului publica si 

privat al municipiului Alexandria nr. 10003/23.05.2011; 

 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 HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 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. b si lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se modifica si se completeaza Regulamentul de functionare a sistemului de parcare cu plata a 

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

dupa cum urmeaza: 

a. La art. 6 se modifica paragraful al saselea, in zilele de „SAMBATA” intervalul orar 08:00-12:00 si 

se elimina paragraful al saptelea referitor la zilele de DUMINICA; 

Panourile de informare se vor modifica corespunzator. 

b. Art. 10 va avea urmatorul continut: Plata la parcometru  

Abrevierea modalitatii de plata PARC. 

Descrierea modalitatii de acordare si plata: ca metoda alternativa de plata se aplica doar pentru 

situatia prevazuta la Art. 14, alin. b) si presupune plata in numerar facuta de catre utilizatorul unui loc de 

parcare prin intermediul unui dispozitiv electronic denumit in continuare parcometru care este interconectat 

prin reteaua internet la sistemul informatic care gestioneaza locurile de parcare din Municipiul Alexandria, 

aflat in zona in care a fost parcat un autovehicul de catre utilizator. Parcometrul ii va permite utilizatorului 

sa introduca in bancnote suma totala de plata pentru care doreste sa achizitioneze timp de parcare avand ca 



multiplu 1 (o) ora, sa introduca numarul de inmatriculare al autovehicului parcat si-i va elibera acestuia un 

document prin care tranzactia este confirmata. Documentul eliberat va fi pastrat de catre utilizator pentru o 

perioada de 6 luni calndaristice pentru posibilitatea contestarii unei amenzi, nefiind obligatorie afisarea 

acestuia in interiorul autovehiculului. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in functie de suma platita, utilizatorul are dreptul sa 

ocupe un loc de parcare in conditiile prezentului regulament pentru un numar de ore raportat la suma 

platita. Locul de parcare poate fi din orice zona, oricare loc liber pus la dispozitia utilizatorului de catre 

SCP. In intervalul platit un utilizator isi poate muta autovehiculul in alta zona fara sa plateasca 

suplimentar. Drepturile acestuia sunt asigurate pana la expirarea timpului platit initial sau platit initial si 

aditionat cu plati ulterioare.  

Tariful practicat: disponibil in Anexa nr. 04. 

c. Art. 12 (1) va avea urmatorul continut: Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoana 

fizica aflat cu domiciliul in vecinatatea unui loc de parcare. 

Abrevierea modalitatii de plata PABF. 

Descrierea modalitatii de acordare si plata: utilizatorul va solicita SCP incheierea unui contract de 

abonament care sa-i permita inchirierea unui loc de parcare aflat in zona adiacenta domiciliului, conform 

Anexei nr. 05, pentru care poate demonstra acest statut. Urmare cererii sau cererilor primite, SCP va 

organiza procedura de licitatie conform procedurii interne aprobate. In cazul in care la procedura de 

licitatie este un singur participant, la pretul de pornire stabilit in Anexa 04, se aplica automat o 

suplimentare de 10%. In urma derularii procedurii de licitatie, contractul care se va incheia cu persoana 

desemnata castigatoare va avea o durata de minim 12 luni calendaristice. Plata va fi facuta la casieria SCP. 

Abonamentul de tip PABF garanteaza titularului utilizarea locului contractat in intervalul 17:00-

08.00 prin masuri legale de ridicare cu echipamente speciale a altui autovehicul parcat in mod 

neregulamentar. Locului de parcare contractat i se va asocia numarul de inmatriculare al autovehiculului 

titularului, iar daca acesta detine mai multe autovehicule, numerele de inmatriculare se vor asocia locului 

de parcare, urmand a fi utilizat in functie de disponibilitate. Titularul abonamentului poate utiliza locul de 

parcare inchiriat cu titlu gratuit si in intervalul de aplicare al Regulamentului conform articolului 6. 

Utilizarea altui loc de parcare (diferit de cel inchiriat), care intra sub incidenta Regulamentului se va face 

contra cost. Titularul de abonament are obligatia de a nu-l folosi in mod contrar prevederilor prezentului 

Regulament. 

Tariful practicat: disponibil in Anexa nr. 04. 

d. Art. 12 (2) va avea urmatorul continut: Plata pe baza de abonament pentru utilizatorul persoana 

juridica aflat cu resedinta/locatia in vecinatatea unui loc de parcare. 

Abrevierea modalitatii de plata PABJ. 

Descrierea modalitatii de acordare si plata: utilizatorul va solicita SCP incheierea unui contract de 

abonament care sa-i permita inchirierea unui loc de parcare aflat in zona adiacenta resedintei/locatiei, 

conform Anexei nr. 05, pentru care poate demonstra acest statut. Urmare cererii sau cererilor primite, SCP 

va organiza procedura de licitatie conform procedurii interne aprobate. In cazul in care la procedura de 

licitatie este un singur participant, la pretul de pornire stabilit in Anexa 04, se aplica automat o 

suplimentare de 10%. In urma derularii procedurii de licitatie, contractul care se va incheia cu persoana 

desemnata castigatoare va avea o durata de minim 12 luni calendaristice, iar utilizatorul beneficiaza de 

posibilitatea achitarii pretului in doua transe egale, prima la incheierea contractului, iar a doua la 6 luni, la 

data calendaristica stabilita in contract, sub sanctiunea rezilierii contractului in caz de neplata. Plata va fi 

facuta la casieria SCP. 

Drepturi garantate celui care efectueaza plata: in baza abonamentului detinut, acest tip de utilizator 

poate permite oricarui autovehicul sa ocupe locul/locurile pentru care a incheiat abonament, pe toata 

durata de valabilitate a acestuia. Gestionarea utilizarii locurilor de parcare inchiriate va fi asigurata de 

catre titular cu respectarea prevederilor legale si a prezentului Regulament. Locurile de parcare inchiriate 

prin acest tip de abonament vor fi marcate pe partea carosabila prin insemn cu vopsea distincta conform 

Anexei nr. 03. 

Tariful practicat: disponibil in Anexa nr. 04. 

e. Art. 13 va avea urmatorul continut: Plata pe baza de abonament pentru un autovehicul 

Abrevierea modalitatii de plata PABA. 

Descrierea modalitatii de plata: utilizatorul va solicita SCP eliberarea unui abonament asociat unui 

numar de inmatriculare al unui autovehicul. Abonamentul se va incheia pe o perioada minima de 30 de 

zile(1 luna) si o perioada maxima de 12 luni de zile (1 an). Se va incheia un contract intre operator si 

solicitant.  



Drepturi garantate celui care efectueaza plata: utilizatorul are dreptul sa ocupe orice loc de 

parcare in conditiile prezentului regulament pentru un numar nelimitat de ore, in limita locurilor de parcare 

disponibile.  

Tariful practicat: disponibile in ANEXA 04. Pentru cazurile in care abonamentul are o valabilitate 

cuprinsa in intervalul 1-11 luni plata integrala a acestuia va fi facuta la semnarea contractului si va avea 

valoarea totala reprezentata de produsul dintre numarul de luni si suma lunara d eplata conform ANEXA 

04. Pentru cazul in care abonamentul se va incheia pe o perioada de 12 luni plata acestuia va fi facuta in 

doua transe egale, una la semnarea contractului si cealalta la jumatatea acestuia conform tarifului din 

ANEXA 04. Conform conditiilor contractuale daca a doua rata reprezentand 50% nu va fi facuta in termen, 

contractul va fi reziliat de catre operator. 

f. La art. 21 se abroga pct. 1 de la lit. b si se introduc lit. d si lit e care vor avea urmatorul continut: 

d) Operatorilor economici care au in obiectul de activitate livrarea de mancare gatita la domiciliu 

si au puncte de lucru in zonele in care se aplica prevederile prezentului, in limita a 3 locuri de 

parcare in zona punctului de lucru. Prezenta prevedere este valabila pana la data de 01.08.2023, cu 

recomandarea de achizitie viitoare de vehicule ecologice adecvate activitatii de livrare. 

e) Furnizorilor de servicii comunitare de utilitati publice (asa cum sunt definite de Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice), pe baza de solicitare scrisa cu lista 

vehiculelor de interventie anexata pentru a fi introduse in sistem numerele de inmatriculare, numai 

pe durata interventiei la retelele de utilitate publica.  

g. Art. 22 va avea urmatorul continut: Pentru a tine evidenta beneficiarilor de gratuitati, SCP va 

introduce in baza de date electronica numerele de inmatriculare ale autovehiculelor declarate de 

acestia. 

h. Art. 23 va avea urmatorul continut: Verificarea utilizarii gratuite a locurilor de parcare se face prin 

interogarea directa a bazei de date electronica de catre operatorii SCP. 

i. Art. 24 va avea urmatorul continut:Controlul legalitatii utilizarii conforme cu prevederile 

prezentului Regulament se face exclusiv de catre salariatii SCP. 

j. Art. 46 va avea urmatorul continut:Prevederile prezentului Regulament se aplica in conditii speciale 

pentru locurile de parcare aflate in zonele urmatoarelor unitatilor de invatamant: Scoala 

gimnaziala Mihai Viteazul, Scoala gimnaziala Stefan cel Mare, Scoala gimnaziala nr. 5. Utilizatorii 

care folosesc locurile de parcare din aceste zone in calitate de parinti ai elevilor care frecventeaza 

cursurile unitatilor de invatamant mentionate le este permisa parcarea fara a se percepe taxa in 

perioada anului scolar, de luni pana vineri, in intervalele orare 08:00-08:15, 11:45-13:45, 15:45-

16:15. SCP permite utilizarea gratuita a locurilor de parcare pe durata anului scola (exclusiv 

vacantele scolare) dar fara a garanta un loc liber de parcare in zona. 

k. Din Anexa nr. 03 se elimina reprezentarea grafica a permisului de parcare gratuita, a permisului 

pentru parcarile adiacente unitatilor de invatamant si a modelului de abonament. 

l. Se modifica pozitia nr. 5 din Anexa nr. 04 la Regulament in sensul diminuarii tarifului 

abonamentului pentru utilizatorii persoane fizice si va avea urmatorul continut: Plata pe baza de 

abonament pentru utilizatorul persoana fizica PABF la un cost de 60 lei/an/abonament (TVA 

inclusa) care reprezinta pretul de pornire a licitatiei; pasul licitatiei este de 10%.  

m. Se modifica pozitia nr. 6 din Anexa nr. 04 la Regulament in sensul diminuarii tarifului 

abonamentului pentru utilizatorii persoane juridice si va avea urmatorul continut: Plata pe baza de 

abonament pentru utilizatorul persoana juridica PABJ la un cost de 1000 lei/an/abonament (TVA 

inclusa) care reprezinta pretul de pornire a licitatiei; pasul licitatiei este de 10% si cu posibilitatea 

achitarii in doua transe egale, la semnare si la jumatatea contractului. 

n. Se modifica pozitia nr. 7 din Anexa nr. 04 la Regulament in sensul diminuarii tarifului 

abonamentului pentru un autovehicul si va avea urmatorul continut: Plata pe baza de abonament 

PABA-cu doua forme de contractare-pentru o durata de minim 30 de zile cu un cost de 100 

lei/luna/abonament (TVA inclusa) si pentru o durata de 12 luni cu un cost de 1000 lei/an/abonament 

(TVA inclusa) si cu posibilitatea achitarii in doua transe egale, la semnare si la jumatatea 

contractului. 

o. Se aproba Anexa nr. 05 la Regulament care cuprinde lista cu zonele adiacente parcarilor cu plata 

pentru incheierea contractelor tip PABF si PABJ prevazute la art. 21 si va avea continutul prevazut 

in anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoarela data de 20 august 2018. 

Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, SC Piete 



si Targuri Alexandria SRL si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria, 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 
 

      PRESEDINTE DE SEDINTA 

    Consilier,       

ANGHEL GICA 

 

 

  CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                Secretar, 

Jr. PURCARU IULIAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. 201 / 30 IULIE2018 

  

 

 

 

 

 

 


