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HOTARARE 
 

       Priveste: infiintarea de locuri de parcare auto cu plata in municipiul Alexandria si darea 
acestora in administrare catre Societatea Comerciala PIETE SI TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L.   

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în 

vedere: 

- expunerea de motive nr. 20.207/21.09.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 20.208/21.09.2018, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial;  

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile O.G. 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 H.G.R. nr. 1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria;  

- prevederile Legii nr. 213/17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 548/08.07.1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si 

judetelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006, privind cadrul descentralizarii; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c” si ale art. 123, din Legea nr. 215 / 2001, a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale 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 aproba infiintarea de locuri  de parcare auto cu plata pe terenurile din domeniul public de 

interes local al municipiului Alexandria, ale caror elemente de identificare sunt  mentionate in Anexa nr. 1 

(Lista), Anexa nr. 2 (Planurile de situatie nr. 1, 2, 3, 4, 5), Anexa nr. 3 (Plan de incadrare in teritoriu), anexe 

ce fac parte din prezenta hotarare.  

Art. 2. Se aproba darea in administrare a bunurilor prevazute la art. 1, catre Societatea Comerciala 

PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 

Art. 3. Se aproba contractul de dare in administrare a locurilor de parcare cu plata din municipiul 

Alexandria, prevazut in Anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4. Pentru contractele de inchiriere aflate in derulare, incheiate cu Municipiul Alexandria, pentru 

amplasamentele situate pe tronsonul strazii Carpati cuprins intre strada Constantin Brancoveanu si strada 

Bucuresti, conform Anexei nr. 2-Plan de situatie nr. 3, S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. va permite 

parcarea gratuita in intervalul orar 08-17, a titularilor de contracte de inchiriere pe amplasamentele 

contractate, pana la expirarea contractelor.   

Art. 5. Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria sa semneze, contractul de dare in 

administrare, actele aditionale ulterioare si procesul-verbal de predare-primire, care vor fi incheiate cu 

Societatea Comerciala PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 

Art. 6. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Patrimoniu, Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial si Societatii Comerciale PIETE SI 

TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                   CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 

                           Marian Dragoş PETCU                                                    jr. Iulian  PURCARU 

ALEXANDRIA,                                              

Nr. 271  din 28 septembrie 2018 


